Gemeenteraad
Dagorde

Zitting van 18 februari 2020

OPEN ZITTING
Annick Lambrecht
Secretarie
1
2020_GR_00057

Secretarie - gemeenteraad - samenstelling : a) ontslag
aangeboden door mevrouw Marleen Ryelandt - kennisname - b)
goedkeuring geloofsbrieven en eedaflegging van de opvolger
Andries Neirynck.

Dirk De fauw
Politie/middelenbeheer
2
2020_GR_00039

Politie/financieel beheer
3
2020_GR_00040
Politie/personeelsbeheer
4
2020_GR_00059

Algemeen directeur
5
2020_GR_00058

Politie - aankoop 6 interventievoertuigen - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuren.

Politie - kasnazicht 30/09/19 - goedkeuring.

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2020-01 - vacantverklaring
in het operationeel kader - goedkeuring.

Algemeen directeur - samenwerking tussen de regio Brugge en
de Provincie West-Vlaanderen in het kader van duurzame
streekontwikkeling - overeenkomst - goedkeuring.

Mathijs Goderis
Preventiedienst
6
2020_GR_00045

Jeugddienst
7
2020_GR_00064

Preventiedienst - transformatie van "Raad van Buurtwerken" tot
"Brugse Buurt(net)werken" - subsidiereglement - goedkeuring.

Jeugddienst - bouw skatepark - Grasdreef 5 aanstellingsprocedure - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.

Mercedes Van Volcem
Eigendommen
8
2020_GR_00046

9

2020_GR_00047

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling Doornstraat
jegens de consoorten Calleeuw.
Eigendommen - aankoop 21 ha 44 a 99 ca weiland en 6 ha 44 a
10 ca bos, gelegen Maele - uitbreiding Maleveld.

Openbaar domein
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10

2020_GR_00048

Openbaar domein - herziening reglement kleine
landschapselementen (KLE)-subsidie Stad Brugge goedkeuring.

11

2020_GR_00061

Openbaar domein - uitvoeren van rioolaansluitingen via FarysTMVW - verordening - goedkeuring.

12

2020_GR_00062

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse
afvalstoffen afkomstig van de Brugse recyclageparken - ontwerp
- wijze van gunnen - goedkeuring.

Fiscaliteit
13
2020_GR_00066

Fiscaliteit - belastingreglement op masten en pylonen aanslagjaren 2020-2025 - wijziging reglement - goedkeuring.

Franky Demon
Sportdienst
14
2020_GR_00037

Sportdienst - overeenkomst naschools gebruik sporthal Jan
Fevijn Assebroek - goedkeuring.

Ann Soete
Onderwijs
15
2020_GR_00067

Onderwijs - samenwerkingsafspraken tussen de stedelijke
scholen Brugge en het centrum voor leerlingenbegeleiding
Interstedelijk CLB - stad Gent - goedkeuring.

Nico Blontrock
Organiseren (verhuur zalen/uitleendienst/kostuumatelier)
16
2020_GR_00051
Organiseren (uitleendienst) - vervangen van podium van 12 m x
9 m door huren van podia via raamcontract - ontwerp - wijze
van gunnen - goedkeuring.
Cultuurbeleidscoördinator
17
2020_GR_00052

Cultuurbeleidscoördinator - subsidiebedragen sociaal-culturele
verenigingen met nominatieve toelage.

Minou Esquenet
Wagenpark
18
2020_GR_00055

Algemeen
19
2020_GR_00056

Wagenpark - leveren van brandstoffen met tankkaarten voor de
stadsvoertuigen periode 1/3/2020 -29/2/2024 - voorstel - wijze
van gunnen - goedkeuring.

Wagenpark - instappen in raamcontract CREAT (Farys) voor
leveren brandstoffen in bulk periode 1/3/2020 -29/2/2024 voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.

Martine Matthys
Welzijn (MM)
20
2020_GR_00053

Welzijn - seniorenadviesraad - goedkeuring statuten en
akteneming samenstelling.

Pablo Annys
Werk en ondernemen
21
2020_GR_00054

Werk en ondernemen - toekenning uitvoering 6 Diensten van
Algemeen Economisch Belang (DAEB's) aan Groep INTRO samenwerkingsovereenkomsten - goedkeuring.
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INTERPELLATIES
22
2020_GR_00038

Interpellaties

AKTEN EN MEDEDELINGEN
Politie/verkeerszaken
23
2020_GR_00065

Algemeen bestuur
24
2020_GR_00049

Directie en algemene zaken
25
2020_GR_00050

Politie - verslag MOVE-overleg van 15 januari 2020 kennisname.

Algemeen bestuur - Concertgebouw Brugge vzw - begroting
2020 - kennisname.

Ruimtelijke ordening - Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) - kennisgeving verslagen.

BESLOTEN ZITTING
Dirk De fauw
Politie/arbeidsongevallen
26
2020_GR_00044
Politie/personeelsbeheer
27
2020_GR_00041

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.

Politie - opruststelling van een hoofdinspecteur van politie met
ingang van 1 juni 2020.

28

2020_GR_00042

Politie - CALog-kader erkenning van externe beroepservaring niveau C - teammedewerker middelenbeheer.

29

2020_GR_00043

Politie - operationeel kader - aanvraag schadeloosstelling
beroepsziekte.
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