Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 28 januari 2020

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/algemeen

1

2020_GR_00014

Politie - veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de
Europa League wedstrijd Club Brugge KV - Manchester
United op donderdag 20 februari 2020 om 18u55.
Goedgekeurd

Artikel 1
Van donderdag 20 februari 2020 om 10u00 tot vrijdag 21 februari 2020 om 07u00 is het verboden
om in publiek toegankelijke drank- en eetgelegenheden en handelszaken die gelegen zijn binnen
de straal van 1000 meter vanaf het middelpunt van het Jan Breydelstadion, eender welk soort
dranken in glazen recipiënten ter beschikking te stellen. Deze maatregel is niet van toepassing
wanneer de dranken worden geschonken bij een maaltijd die in de zaak verbruikt wordt.
Artikel 2
Van donderdag 20 februari 2020 om 10u00 tot vrijdag 21 februari 2020 om 07u00 is het binnen
een deel van de Brugse binnenstad verboden om op de openbare weg in het bezit te zijn van
glazen drankrecipiënten, ongeacht of het glas al dan niet leeg is op het moment van de
vaststelling. Ook ongeopende glazen drankrecipiënten vallen onder deze maatregel.
Dit verbod geldt voor volgende straten en pleinen: Hoogstraat, Burg, Breidelstraat, Markt,
Eiermarkt, Steenstraat, Simon Stevinplein, Zuidzandstraat, Vlamingstraat, Kuipersstraat,
Geldmuntstraat, Noordzandstraat, ’t Zand, Vrijdagmarkt, Hauwerstraat, Beursplein, Smedenstraat
en Sint-Amandsstraat.
Artikel 3
Van woensdag 19 februari 2020 om 13u00 tot vrijdag 21 februari 2020 om 07u00 is het verboden
in het bezit te zijn of gebruik te maken van pyrotechnische middelen bestemd om rook, vuur, licht
of lawaai te maken in de onmiddellijke omgeving van het Brugs treinstation, de Brugse binnenstad
en op het grondgebied van de deelgemeenten St.-Andries en St.-Michiels.
Artikel 4
Van woensdag 19 februari 2020 om 13u00 tot het einduur van de wedstrijd, is het als supporter
van Manchester United (vertonen van uiterlijke voetbalkenmerken en gedragingen die er duidelijk
op wijzen dat de aanwezigheid van de supporter te maken heeft met deze wedstrijd) verboden om
zich op het grondgebied van de stad Brugge te bevinden zonder in bezit te zijn van een geldig
ticket voor de betreffende voetbalwedstrijd.
Artikel 5
De lokale politie Brugge kan beslissen om, op basis van de verkregen informatie, de supporters van
Manchester United die de wedstrijd in het Jan Breydelstadion willen bijwonen op donderdag 20
februari 2020 te verplichten om de verplaatsing naar het stadion te maken via een combiregeling,
waarbij enkel de erkende bussen met supporters die in bezit zijn van een geldig ticket zullen
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toegelaten worden tot de site Jan Breydel.
Artikel 6
Bij vaststellingen van inbreuken op artikelen 1 en 2, zullen de glazen verpakkingen in beslag
genomen worden. De inhoud ervan wordt vernietigd.
Artikel 7
Bij vaststellingen van inbreuken op artikel 3, zullen de aangetroffen pyrotechnische voorwerpen in
beslag genomen worden. Zij worden voor vernietiging aan de bevoegde diensten afgegeven.
Artikel 8
Bij vaststellingen van inbreuken op artikelen 4 en 5 zal een bestuurlijke aanhouding volgen met het
oog op het verzekeren van de openbare rust en veiligheid.
Artikel 9
Inbreuken op bepalingen van dit besluit worden gesanctioneerd met een gemeentelijke
administratieve geldboete voorzien volgens de regels en de procedures van de wet van 24 juni
2003 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.
Artikel 10
De hoofdcommissaris van politie – korpschef is belast met de kennisgeving en de handhaving van
deze veiligheidsmaatregelen.

2

2020_GR_00015

Politie - toestemming zichtbaar cameragebruik lokale
politie Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de aanvraag van de korpschef voor de principiële
toestemming tot het zichtbaar cameragebruik van de opgesomde, in voorkomend geval
intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op het grondgebied van de stad Brugge.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent de principiële toestemming aan de lokale politiezone Brugge om in het
kader van haar opdrachten en conform de wettelijke bepalingen ter zake zichtbaar gebruik te
maken van, in voorkomend geval intelligente, vaste, tijdelijk vaste en mobiele camera’s op het
grondgebied van de stad Brugge zoals gespecifieerd in de aanvraag van de korpschef.
Artikel 3
Deze toestemming wordt ter kennis gebracht aan de korpschef, die instaat voor het toezicht op het
gebruik van de camera’s op zichtbare wijze door de lokale politie Brugge conform de
overeenkomstige wettelijke bepalingen, en aan de procureur des Konings.
Artikel 4
De toestemming en het besluit worden bekendgemaakt volgens de vigerende richtlijnen.

Mathijs Goderis

Jeugddienst

3

2020_GR_00021

Jeugddienst - samenwerkingsovereenkomst met vzw Het
Entrepot - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met VZW Het Entrepot voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De middelen worden benomen zoals voorgesteld.

4

2020_GR_00022

Jeugddienst - samenwerkingsovereenkomst met Oranje in
functie van vakantiewerking - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst vakantiewerking met vzw Oranje voor 2020-2025 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De middelen worden benomen zoals voorgesteld.

5

2020_GR_00023

Jeugddienst - overeenkomst kansenzoekende jongeren met
CAW Noord-West-Vlaanderen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst kansenzoekende jongeren met CAW NWVL voor 2020-2025 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De middelen worden benomen zoals voorgesteld.

Mercedes Van Volcem

Openbaar domein

6

2020_GR_00006

Openbaar domein - Vossensteert - Ter Lo - aanleg plateau ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen, openbare procedure, voor de aanleg van het plateau
Vossensteert – Ter Lo wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De kosten ten laste van Stad Brugge worden geraamd op 129.635,14 euro excl. btw of 156.858,52
euro incl. btw (btw-verlegd).
Artikel 3
Het krediet voor het stadsaandeel wordt in 2020 benomen beleidsitem BI020002, actie SA00635,
rekening 22400007.
Artikel 4
Het aandeel van TMVW-Aquario wordt geraamd op 14.616,61 euro excl. btw.
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7

2020_GR_00007

Openbaar domein - ’t Zand - verrekening nr. 3 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De 3

de verrekening voor de heraanleg van ’t Zand wordt goedgekeurd:
• Stadsaandeel: € 680.566,63 excl. btw of € 823.485,63 incl. btw
• Deel TMVW: € 385.971,54 excl. btw of € 467.025,57 incl. btw
• Deel Interparking: € 262.815,08 excl. btw of € 318.006,25 incl. btw

Totaal: € 1.329.353,25 excl. btw of € 1.608.517,44 incl. btw
Artikel 2
Het nieuw gunningsbedrag voor aannemer Willemen Infra nv, Booiebos 4, 9031 Drongen, btw-nr.
BE 0405.092.190, bedraagt:
• Stadsaandeel: € 9.626.106,98 excl. btw of € 11.647.589,45 incl. btw
• Deel TMVW: € 2.349.668,22 excl. btw of € 2.843.098,55 incl. btw
• Deel Interparking: € 1.460.945,85 excl. btw of € 1.767.744,48 incl. btw
Totaal: € 13.436.721,05 excl. btw of € 16.258.432,47 incl. btw
Artikel 3
Het nodige krediet ten bedrage van € 598.694,00 excl. btw of € 724.419,74 incl. btw (excl.
prijsherzieningen) voor de betaling van facturen ten laste van de stad wordt benomen op rekening
22010007, beleidsitem Bi020002, actie A0365. Het nog te voorzien saldo van € 81.872,63 excl.
btw of € 99.065,89 incl. btw wordt in 2020 bijgevraagd bij de eerste herziening van het
meerjarenplan.

8

2020_GR_00008

Openbaar domein - straattuinen - peter- en meterschap
voor onderhoud plantvakken door particulieren goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het reglement straattuinen in bijlage wordt goedgekeurd.

9

2020_GR_00012

Openbaar domein - Edgard De Smedtplantsoen - sanering
van asbest verontreinigde grond - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, voor de sanering van asbest verontreinigde grond in de Edgard De
Smedtplantsoen wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De kosten worden benomen op beleidsitem BI068000, actie SRB068000, rekening 22010007.
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Algemeen bestuur

10

2020_GR_00009

Algemeen bestuur - evaluatie werking van de
welzijnsvereniging Audio en continuering samenwerking.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad neemt akte van het evaluatieverslag van de werking van de welzijnsvereniging Audio en
gaat akkoord met de verdere samenwerking.

Eigendommen

11

2020_GR_00024

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 229,60
m² grond, gelegen Ketsbruggestraat, aan de eigenaars van
de aanpalende woning Ketsbruggestraat 6.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot verkoop van een oppervlakte van 229, 60 m² de grond, gelegen te
8000 Brugge, Ketsbruggestraat, gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge,
Ketsbruggestraat, sectie C, als deel van het perceelnummer 1654 P0001, afgebeeld als Lot 1,
voorgesteld door de veelhoek "1-2-3-4-5-1", op het opmetingsplan van 21 oktober 2019
opgemaakt door het landmeetkundig bureau Daeninck-Audenaert, tegen de prijs van € 34.440,00,
aan de eigenaars van de aanpalende woning Ketsbruggestraat 6, de heer Alexander Lefebvre en
mevrouw Tiny D'Hondt, en verder tegen de voorwaarden opgenomen in de koopverbintenis
ondertekend op 2 november 2019.
Artikel 2
Alle aan deze verkoop verbonden kosten vallen ten laste van de kopers.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de algemeen directeur, de financieel directeur en desgevallend
hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde verkoop te
ondertekenen en om de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie te ontslaan van
de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke akte.

Franky Demon

Unesco

12

2020_GR_00002

Restauratietoelage - Admiraal Keyesplein 7 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Etienne de Wasseige en Marie de Harlez de Deulin wordt een toelage van 18.750,00 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en bedaking
van het pand Admiraal Keyesplein 7, Zeebrugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.
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Artikel 2
De stadstoelage wordt slechts uitbetaald na het verlijden van een akte van erfdienstbaarheid
"non-modificandi" 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.

13

2020_GR_00010

Restauratietoelage - Zuidzandstraat 6 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Cecopim NV (Rue de la Salle 23, 4120 Neupré), wordt een toelage van 17.202,05 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevel van het pand
Zuidzandstraat 6, 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.

14

2020_GR_00025

Restauratietoelage - Filips Wielantstraat 16 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Rudi Goossens en Ann Mortier (Filips Wielantstraat 16, 8310 Assebroek) wordt een toelage van
18.750,00 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan het pand
Filips Wielantstraat 16.
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.
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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 SRB072000, rekening
66420100.

Sportdienst

15

2020_GR_00036

Sportdienst - Brugse sportraad - statuten stedelijke
sportraad - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De statutenwijzigingen van de stedelijke sportraad, zoals goedgekeurd door de adviesraad zelf in
de Algemene Vergadering op 2 december 2019 wordt, mits twee aanpassingen in januari 2020 in
samenspraak met het dagelijks bestuur van de sportraad, door de gemeenteraad goedgekeurd.

Philip Pierins
Toerisme

16

2020_GR_00027

Toerisme - Algemene Vergadering Meeting in Brugge vzw
28 januari 2020 - mandaat voor de Algemene Vergadering.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten die op 28/01/2020 (aansluitende op de
Gemeenteraad) ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering van Meeting in Brugge vzw worden
voorgelegd:
1. Verslag Algemene Vergadering 25/06/2019.
2. Heroriëntering vzw-werking.
3. Begroting 2020.
Artikel 2
Schepen voor toerisme Philip Pierins wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering van
28/01/2020 de voorgestelde punten (zie artikel 1) goed te keuren.
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Nico Blontrock

Musea

17

2020_GR_00003

Musea - Raakvlak - verlenging overeenkomst met
statutaire draagkracht tussen Raakvlak, de beherende
gemeente Stad Brugge en de deelnemende gemeentes goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de 'verlenging van de overeenkomst met statutaire draagkracht van
Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland' goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het addendum bij de overeenkomst met statutaire draagkracht van
Raakvlak goed.

Cultuurcentrum

18

2020_GR_00028

Cultuurcentrum - 150 jaar Stadsschouwburg - vastleggen
toelage aan Entrepot i.k.v. festival jongeren kapen de
koninklijke Stadschouwburg.
Goedgekeurd

Artikel 1
De eenmalige projecttoelage wordt goedgekeurd:
Het Entrepot: 10.000 euro
Artikel 2
Het samenwerkingsakkoord wordt goedgekeurd.

19

2020_GR_00029

Cultuurcentrum - samenwerkingsakkoord Dans in Brugge goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De principes van het samenwerkingsakkoord betreffende een geïntegreerd, overkoepelend,
hedendaags dansaanbod tussen het Cultuurcentrum Brugge en Concertgebouw vzw onder het label
dans in Brugge, aangestuurd door een inhoudelijk en zakelijk overlegorgaan samengesteld uit
beide organisaties en gecoördineerd door één danscoördinator worden goedgekeurd.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat Stad Brugge/Cultuurcentrum er net zoals de afgelopen jaren
vanaf 2020 naar streeft om het huidige gemiddelde jaarlijkse programmatiebudget dans van
130.000 euro tot aan het einde van de looptijd van de huidige beleidstermijn te vrijwaren. Dit
budget valt onder het beleidsitem: BI070100 - SANP00444 - 61422100. Cultuurcentrum
presenteert jaarlijks een (inter)nationaal programma hedendaagse Dans, binnen het stadsbrede
label 'Dans in Brugge'. Hierbij is aandacht voor innovativiteit, jong talent en publieksparticipatie
(nationaal-internationaal).
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Artikel 3
De gemeenteraad keurt goed dat Stad Brugge/Cultuurcentrum net zoals de afgelopen jaren ernaar
streeft om vanaf 2020 voor de duur van de beleidstermijn t.e.m. 2025, 101.000 euro ter
beschikking te stellen voor December Dance, Dit budget valt onder het beleidsitem BI070901 SA00873 - 61422100. We profileren vanuit het innovatieve partnership tussen Cultuurcentrum,
Concertgebouw en Kaap het label Dans in Brugge, zo zetten we Brugge op de kaart als de
hedendaagse dansstad in Vlaanderen met het jaarlijkse festival December Dance als orgelpunt.
Artikel 4
De gemeenteraad keurt goed dat Stad Brugge/Cultuurcentrum een gezamelijke communicatie- en
marketingstrategie uitbouwt en hiervoor jaarlijks een extra bedrag van 70.000 euro (vanaf 2020,
daarna jaarlijks te indexeren) voorziet: BI070901 - SA00873 - 61530000. We profileren vanuit het
innovatieve partnership tussen Cultuurcentrum, Concertgebouw en Kaap het label Dans in Brugge,
zo zetten we Brugge op de kaart als de hedendaagse dansstad in Vlaanderen met het jaarlijkse
festival December Dance als orgelpunt.

Artikel 5
De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst en de bijlagen worden goedgekeurd.

Cultuurbeleidscoördinator

20

2020_GR_00030

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met de
Republiek, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst 2020-2025 met De Republiek wordt goedgekeurd.

21

2020_GR_00034

Cultuurbeleidscoördinator - Rembetika vzw - aanpassen
nominatieve toelage - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De jaarlijkse toelage van 9.700 euro wordt omgezet in een tweejaarlijkse toelage van 19.400 euro.
De toelage voor 2020 wordt geprefinancierd na College van 13 januari.

Minou Esquenet

Gebouwen

22

2020_GR_00004

Stadsgebouwen - saneren van ondergrondse tanks
(perceel 2: lekkende tanks) (7 stuks), diverse
stadsgebouwen - verrekening nr. 5 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verrekening nr. 5, voor een 3-maandelijkse monitoring en de opmaak van tussentijdse
verslagen op vraag van OVAM, voor het saneren van ondergrondse tanks (perceel 2: lekkende
tanks) (7 stuks), diverse stadsgebouwen, t.b.v. 8.489,73 euro (btw niet inb.) of 10.272,57 euro
(btw inb.), wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
Deze uitgave wordt als volgt benomen op het dienstjaar 2019: BI011908 - RB011908 - Rekening:
22142007.

23

2020_GR_00011

Stadsgebouwen - restaureren van gevels en daken van het
politiecommissariaat, Kartuizerinnenstraat 4 - verrekening
nr. 2 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verrekening nr. 2 voor restaureren van gevels en daken van het politiecommissariaat,
Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, t.b.v. 149.831,08 euro (btw niet inb.) of 181.295,60 euro
(btw inb.), wordt goedgekeurd.

Artikel 2
Deze uitgave wordt als volgt benomen op het dienstjaar 2019: BI072001-RB072001-Rekening
270000007.

Martine Matthys

Welzijn (MM)

24

2020_GR_00032

Welzijn - welzijnsbeleid - opheffing van verouderde
subsidiereglementen.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het subsidiereglement voor projecten inzake armoedebeleid: preventie, sensibilisering en
bestrijding van (kans)armoede, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 31
januari 2017, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 2
Het subsidiereglement voor het betoelagen van “verenigingen waar armen het woord nemen” zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 28 maart 2006, wordt opgeheven met ingang
van 1 januari 2020.
Artikel 3
Het subsidiereglement voor Private residentiële voorzieningen bijzondere jeugdbijstand, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 25 juni 1996, wordt opgeheven met ingang
van 1 januari 2020.
Artikel 4
Het subsidiereglement inzake het toekennen van toelagen aan dagcentra voor meerderjarige nietwerkende personen met een handicap, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van
25 april 2000, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 5
Het subsidiereglement inzake het toekennen van toelagen aan bezigheidstehuizen voor NietWerkende Meerderjarige Personen Met Een Handicap, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in
de zitting van 25 april 2000, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2020.
Artikel 6
Het reglement inzake het toekennen van toelagen aan verenigingen die het voorbereiden tot of het
begeleiden van zelfstandig wonen van volwassen personen met een handicap tot doel hebben,
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zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 25 oktober 1994, wordt opgeheven met
ingang van 1 januari 2020.
Artikel 7
Het subsidiereglement voor de activiteiten van het Rode Kruis en Vlaams Kruis met afdelingen te
Brugge, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 28 april 1998, wordt opgeheven
met ingang van 1 januari 2020.

INTERPELLATIES

25

2020_GR_00013

Interpellaties

Artikel 1
Raadsleden Stefaan Sintobin en Nele Caus interpelleren over de evaluatie Wintergloed.
Schepen Philip Pierins en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Artikel 2
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de verrassende wending van het stadiondossier.
Raadsleden Pieter Marechal, Geert Van Tieghem, Pascal Ennaert, Raf Reuse en Jasper Pillen komen
tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Pol Van Den Driessche interpelleert over Kapucijnenklooster/Godelieve-abdij.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 4
Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over de sanering Karel de Floustraat.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Sandrine De Crom interpelleert over Jan Guilinizwembad chloorarm.
Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Martine Bruggeman interpelleert over paviljoentje Arentshof.
Schepenen Minou Esquenet en Nico Blontrock antwoorden.
Artikel 7
Raadslid Nele Caus interpelleert over de resultaten bewonersvergadering in de kunststeden te
Vlaanderen.
Schepen Philip Pierins antwoordt.
Artikel 8
Raadslid Janos Braem interpelleert over de klimaatnoodtoestand.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 9
Raadslid Sandra Wintein interpelleert over getijdenbad Zeebrugge.
Raadsleden Jean-Marie De Plancke en An Braem komen tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 10
Raadslid Charlotte Storme interpelleert over blauwe zone.
Schepenen Martine Matthys en Pablo Annys antwoorden.
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Artikel 11
Raadslid An Braem interpelleert over noodwoningen.
Schepen Pablo Annys antwoordt.
Artikel 12
Raadslid Marleen Ryelandt interpelleert over het bomenbeleid van stad Brugge of het gebrek aan
beleid.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Voorzitter

26

2020_GR_00026

Sportdienst - auditrapport sportinfrastructuur bij lokale
besturen - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het rapport n.a.v. de thema-audit ‘sportinfrastructuur bij lokale
besturen’ door Audit Vlaanderen en van het actieplan om tegemoet te komen aan de
aanbevelingen.

Burgemeester

27

2020_GR_00033

Preventiedienst - Lokale Veiligheidsdiagnose 2019 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de Lokale Veiligheidsdiagnose 2019.

28

2020_GR_00035

Politie - Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 - kennisgeving.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen

29

2020_GR_00020

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Politie/personeelsbeheer

30

2020_GR_00016

Politie - opruststelling van eerste inspecteur van politie
met ingang van 1 april 2020.
Goedgekeurd

31

2020_GR_00017

Politie - opruststelling van een eerste hoofdinspecteur van
politie met ingang van 1 september 2020.
Goedgekeurd

32

2020_GR_00019

Politie - opruststelling van een eerste hoofdinspecteur van
politie met ingang van 1 februari 2020.
Goedgekeurd

33

2020_GR_00018

Politie - intrekking opruststelling van commissaris van
politie.
Goedgekeurd

Martine Matthys

Personeelsdienst

34

2020_GR_00005

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

35

2020_GR_00031

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