Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 28 april 2020

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/middelenbeheer

1

2020_GR_00095

Politie - aankoop desktop hardware met bijhorende
software - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van desktop hardware met bijhorende software wordt goedgekeurd en zal aangekocht
worden via de aankoopcentrale van de stad Brugge bij de firma Real Dolmen (BE 0429037235),
Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan 42 te 1654 Huizingen.
Artikel 2
De uitgave van 100.000,00 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/742-53/2020 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

2

2020_GR_00096

Politie - aankoop elektrische voertuigen - voorstel - wijze
van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van de 4 elektrische voertuigen en het hybride voertuig overeenkomstig de
raamovereenkomsten Vlaanderen.be 2018/HFB/OP/33764 en Fluvius EAN17AL003 perceel 2.32 in
toepassing van art. 2§4° van de wet van 15 juni 2006 voor een totaal bedrag van 265.409,92 euro
wordt goedgekeurd.

3

2020_GR_00097

Politie - plaatsen ANPR camera's in het kader van Beacon
(Border surveillance and CONtrol) - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
In het kader van BEACON (Border suveillance and CONtrol) zal de lokale politie Brugge instaan
voor de financiering van vier ANPR camera's op haar grondgebied.
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Artikel 2
Deze ANPR camera's worden geleverd en geplaatst door de THV Proximus-Trafiroad volgens de
voorwaarden van Procurement 2017 R3 043 van de federale politie en de bepalingen van het
consortium onder leiding van het CGI (Directorate International Police Cooperation).
Artikel 3
De uitgave van 210.947,62 euro, btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/741-52/2020 BU en wordt gefinancierd met eigen middelen.

Politie/verkeerszaken

6

2020_GR_00140

Politie - tijdelijke opschorting van de kosten inname
openbaar domein (IOD) ten gevolge van de COVID-19
maatregelen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad verleent vrijstelling van de betaling van de kosten voor de inname van het
openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere
werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze
werkzaamheden vanaf 13/03/2020 voor deze werken die vòòr deze datum waren vergund en door
de COVID-19 maatregelen werden gestaakt en dit tot de bouwactiviteiten terug worden hervat.
Artikel 2
De gemeenteraad verleent vrijstelling van de betaling van de kosten voor de inname van het
openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere
werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in functie van deze
werkzaamheden in Zeebrugge op de plaatsen en tijdens de periode bepaald in artikel 8 van
Gemeentelijke Stedebouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op de beplantingen.
Dit betekent dat tijdens dezelfde periode alle bestaande werfinrichtingen (bv. werfafsluitingen,
werfkranen, opslag van bouwmaterialen,…) niet hoeven verwijderd te worden en opschorting van
de kosten inname openbaar domein krijgen.

Mobiliteit

7

2020_GR_00075

Mobiliteit - raamcontract fietstrommels 2020 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het raamcontract voor in totaal € 450.000,00 wordt goedgekeurd voor gedurende de maximale
termijn die een raamcontract kan hebben. (één jaar die maximaal drie maal verlengd kan worden)

8

2020_GR_00105

Mobiliteit - studiebestek Fietsfonds-dossiers - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsbestuur keurt het studiebestek met de 5 percelen goed.
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Artikel 2
De dienst mobiliteit is gelast met de opvolging van deze studie, dit behelst o.m.
• de evaluatie van de offertes en het voorleggen van een gunningsbesluit aan het college
• de opvolging van het geselecteerde studiebureau dit in nauwe samenwerking met de

cluster openbaar domein en zo relevant andere diensten
• de opvolging van het (op te maken) Fietsfonds-dossier voor de realisatie van deze BFF-

fietsverbinding
• de organisatie van een projectstuurgroep ter goedkeuring van de op te maken nota's.

De cluster Openbaar Domein zal - na terugkoppeling met het college - in de regel gelast worden
met de detailuitwerking en de uitvoering van de werkzaamheden. De ongelijkvloerse kruisingen
over gewestwegen (Zandstraat en F31) zijn hierop de spreekwoordelijke uitzondering, hierover zal
in overleg getreden worden met AWV.
De dienst eigendommen is gelast met de grondverwerving. Anticipatief wordt thans reeds het
mandaat herbevestigd voor de aankoop van de gronden in de bufferzone Transportzone (realisatie
Westelijke tangent F31).
Artikel 3
Een kopij van het besluit wordt bezorgd aan MOW, AWV, het provinciebestuur en het college van
burgemeester en schepenen Jabbeke.

9

2020_GR_00106

Mobiliteit - studie fietsverbinding Sint-Michielsestraat Vaartdijkstraat - ontwerp - wijze gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsbestuur keurt het ontwerp en de wijze van gunnen van de studie-opdracht "Studie
fietsverbinding Sint-Michielsestraat - Vaartdijkstraat (opmaak unieke verantwoordingsnota en
detailontwerp fietspad en fietsbrug)" goed.
Artikel 2
De dienst mobiliteit is gelast met de opvolging van deze studie, dit behelst o.m:
• de evaluatie van de offertes en het voorleggen van een gunningsbesluit aan het college
• de opvolging van het geselecteerde studiebureau dit in nauwe samenwerking met de

cluster openbaar domein en de dienst ruimtelijke ordening
• de opvolging van het (op te maken) Fietsfonds-dossier voor de realisatie van deze BFF-

fietsverbinding
• de organisatie van een intergemeentelijke projectstuurgroep ter goedkeuring van de op te

maken projectnota.
De dienst eigendommen is - ten gepaste tijde - gelast met de verankering van de samenwerking
met NMBS in een overeenkomst.
De cluster openbaar domein zal eens de omgevingsvergunning behaald als trekker voor de
realisatie van de fietsverbinding optreden.
Artikel 3
Een kopij van het besluit wordt bezorgd aan de Vlaamse Waterweg, MOW, AWV, het
provinciebestuur en het college van burgemeester en schepenen Oostkamp.
Artikel 4
Het budget à 120.000 EUR (incl. btw) wordt benomen op rekeningnummer 21400001, beleidsitem:
BI02000, actie: SRB020001.
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Europese cel

10

2020_GR_00107

Europese cel - kennisname goedkeuring Europees project
'Food wave' (Europe Aid - Development education and
awareness raising 'DEAR') en ondertekening
partnerschapsovereenkomst - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het goedgekeurde EU subsidiedossier 'Food wave - Empowering
Urban Youth for Climate Action' (Europe Aid - Development education and awareness raising).
Artikel 2
Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met de stad Milaan die als leadpartner
optreedt en de stad Brugge vertegenwoordigt bij de Europese Commissie en van de 'vraag tot
uitbetaling van de eerste schijf' wordt goedgekeurd.

Diversiteitsdienst

11

2020_GR_00089

Diversiteitsdienst - samenwerkingsovereenkomst 20202026 tussen Stad Brugge en Unia - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen Unia en de Stad Brugge voor de periode 2020 tot en met
2026 wordt goedgekeurd.

Noord-Zuiddienst

12

2020_GR_00108

Noord-Zuiddienst - samenwerkingsovereenkomst Stad
Brugge - Communauté Urbain d'Ebolowa (Kameroen) goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen stad Brugge en Communauté Urbain d'Ebolowa voor de
periode 2020-2025 wordt goedgekeurd.

13

2020_GR_00143

Noord-Zuiddienst - uitleenreglement Noord-Zuid goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het uitleenreglement goed.
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Secretarie

14

2020_GR_00109 Secretarie - gemeenteraad - fractietoelagen - controle van
de aanwending van de fractietoelagen uitbetaald in 2019
en vaststelling van de uit te betalen bedragen voor 2020.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanwending van de uitbetaalde fractietoelagen 2019 wordt goedgekeurd en de toelagen voor
2020 mogen worden uitbetaald als volgt:
• 1.700 euro aan de fractie CD&V
• 1.000 euro aan de fractie sp.a De Brugse Lijst
• 600 euro aan de fractie Open VLD Plus
• 500 euro aan de fractie N-VA
• 500 euro aan de fractie Groen
• 400 euro aan de fractie Vlaams Belang

Algemeen directeur

15

2020_GR_00161

Algemeen Directeur - raamovereenkomst voor het leveren
van duurzame werkkledij die op een sociaal verantwoorde
manier wordt geproduceerd en CO²-efficiënt wordt
getransporteerd - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het nieuwe concept tot aankoop van de werkkledij via een stadsbreed raamcontract, in eigen
beheer van de stad, met bijzondere aandacht voor duurzaamheidscriteria, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdrachtdocumenten worden goedgekeurd.
Artikel 3
De opdracht wordt in de markt geplaatst via een openbare procedure met Europese bekendmaking.

Mathijs Goderis
Brugge Studentenstad

16

2020_GR_00068

Brugge Studentenstad - samenwerkingsovereenkomst
Brugge Studentenstad 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst betreffende Brugge Studentenstad 2020-2025 wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
Aan Brugge Plus vzw wordt een bedrag van 63.500 euro toegekend en uitbetaald
(werkingsmiddelen 20.500 euro en het loon t.w.v. 43.000 euro voor de coördinator Brugge
Studentenstad).
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Artikel 3
Uitgave is te benemen via BI075001, SA01155 en SA01157, reknr 64900000.

Jeugddienst

17

2020_GR_00110

Jeugddienst - hervaststelling reglement betreffende de
subsidiëring van de aankoop van duurzaam materiaal goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het reglement betreffende de subsidiëring van de aankoop van duurzaam materiaal wordt
hervastgesteld.

Preventiedienst

18

2020_GR_00145

Preventiedienst - samenwerking met BruggePlus periode
2020-2025 in functie van Brugse Buurtcheques & Belgiek goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overeenkomst Stad Brugge/Preventiedienst en Brugge Plus voor periode 2020-2025 voor
werkingsmiddelen in het kader van culturele acts en Belgiek wordt goedgekeurd.

Mercedes Van Volcem

Algemeen bestuur

19

2020_GR_00070

Algemeen bestuur - de Republiek - vertegenwoordiging in
Raad van Bestuur.
Goedgekeurd

Artikel 1
Schepen Minou Esquenet en Schepen Mercedes Van Volcem worden aangeduid om te zetelen in de
raad van bestuur van vzw De Korrelatie en vzw Stadmakers.

20

2020_GR_00069

Algemeen bestuur - IVBO - vervanging vertegenwoordiger
stad Brugge in de Raad van Bestuur.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het ontslag als gemeenteraadslid door mevr. Marleen Ryelandt en
van de opvolging door de heer Andries Neirynck.
Artikel 2
De heer Andries Neirynck wordt aangeduid als bestuurder met raadgevende stem in de Raad van
Bestuur van IVBO, en dit tot einde 2020.
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21

2020_GR_00071

Algemeen bestuur - wijziging vertegenwoordiger stad
Brugge in het Kenniscentrum vzw.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het ontslag als gemeenteraadslid van mevr. Marleen Ryelandt en
van de opvolging door de heer Andries Neirynck.
Artikel 2
De heer Andries Neirynck wordt aangeduid als bestuurder in de Raad van Bestuur en als lid van de
Algemene Vergadering van het Kenniscentrum vzw.

Eigendommen

22

2020_GR_00076

Eigendommen - onttrekking aan Erfpacht Brugse
Maatschappij voor Huisvesting - woonhuis
Witteleertouwersstaat 50 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De wijziging aan de erfpachtovereenkomst met de Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba voor
de voormalige site Van der Ghote, akte verleden op 9 mei 1980 voor de heer Michel Billiouw,
commissaris bij het Aankoopcomité Brugge door vermindering van het vererfpachte goed met de
woning, gelegen te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 50, gekend bij het kadaster in de 2e
afdeling Brugge, sectie B, met het perceelnummer 0627 E P0000, wordt goedgekeurd.

23

2020_GR_00091

Eigendommen - verkoop woonhuis Witteleertouwersstaat
50.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop via het online biedplatform Biddit van het onroerend
goed, gelegen te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 50, gekend bij het kadaster in de 2e
afdeling Brugge, sectie B, met het perceelnummer 0627 E P0000, mits het behalen van de prijs
van € 325.000,00.
Artikel 2
De verkoop zal dienen te gebeuren met volgende bijzondere voorwaarden:
1. Behoudens schriftelijke toelating van de stad Brugge is het de kopende partij of haar
rechtverkrijgenden niet toegelaten het goed te verkopen of af te staan of op enige wijze te
vervreemden binnen de vijf (5) jaar.
2. Alle kosten, rechten en erelonen betreffende onderhavige verkoop vallen ten laste van de
koper, daarin begrepen een afschrift van de authentieke akte voor de Stad Brugge.
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.
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24

2020_GR_00077

Eigendommen - aankoop van hoeve op en met grond (97a
81 ca) Veltemweg 33 - 33+ gelegen te 8310 Brugge (SintKruis) voor de inrichting van een park en realisatie van
fiets- en wandelpad.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop van de hoeve op en met grond, gelegen Veltemweg 33 33+, gekend bij het kadaster in de 19de afdeling Brugge (Sint-Kruis), sectie D, perceelnummers
232C en 220G, groot volgens kadaster 97a 81ca, tegen de prijs van € 1.000.000,00-, en verder
volgens de voorwaarden van de verkoopsovereenkomst dd. 28/02/2020.

25

2020_GR_00078

Eigendommen - aankoop van 1ha 02a 45ca grond gelegen
te 8310 Brugge (Sint-Kruis) nabij de Veltemweg voor de
inrichting van een park en realisatie van fiets- en
wandelpad.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot aankoop van een perceel grond gelegen nabij de
Veltemweg/Vossensteert, gekend bij het kadaster in de 19e afdeling Brugge (Sint-Kruis), sectie D,
perceel 0236 B P0000, groot volgens kadaster 1ha 02a 45ca, tegen de prijs van € 235.532,55, en
verder volgens de voorwaarden van de verkoopovereenkomst dd. 28/02/2020.

26

2020_GR_00079

Eigendommen - aankoop van 79a 77ca grond gelegen te
8310 Brugge (Sint-Kruis) nabij de Veltemweg voor de
inrichting van een park en realisatie van fiets- en
wandelpad.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop van diverse percelen grond, gekend bij het kadaster in
de 19e afdeling Brugge (Sint-Kruis), sectie D, perceelnummers 217H P000, 220H P000, 221K
P0000 en 231D P0000, groot volgens kadaster 79a 77ca, tegen de prijs van € 183.391,23 en
verder volgens de voorwaarden van de ondertekende verkoopovereenkomst dd. 28/02/2020.

27

2020_GR_00090

Eigendommen - kosteloze verwerving van de bleekweide bouwproject Stoer Huus, gelegen te Brugge,
Baliestraat/Julius en Maurits Sabbestraat, ter uitvoering
van de projectovereenkomst, jegens nv Danneels
Development.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving voor openbaar nut, jegens de nv Danneels
Development, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Sint-Baafskerkstraat 1,
van een perceel grond , gelegen te 8000 Brugge, bekend op het kadaster in de sectie E van de 5e
afdeling, met gereserveerd perceelsidentificatienummer 1406 B P0000, groot volgens meting
2.601 m², zoals aangeduid als lot B op het afbakeningsplan dd. 5 mei 2017, opgemaakt door
studiebureau Verhaeghe & Partners BVBA, en verder volgens de voorwaarden van de bijgevoegde
ontwerpakte.

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

8/28

28

2020_GR_00092

Eigendommen - afwijking voorwaarden verkoop, termijn
voor realisatie woonproject op site gelegen Vlamingdam
+53 door Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba so.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er mag worden afgeweken van de voorwaarde opgenomen in de akte van 19 december 2018
verleden voor notaris Francis Moeykens voor de verkoop van het administratief gebouw gelegen te
8000 Brugge, Vlamingdam 53+, met gezamenlijk oppervlakte van 1.076 m², met betrekking tot
de uiterste datum voor het indienen van een omgevingsvergunning waarbij uitstel wordt
verleend voor het indienen ervan tot 31 december 2021.

29

2020_GR_00136

Eigendommen - Begijnhof - ontbinding
erfpachtovereenkomst.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de ontbinding van de erfpachtovereenkomst met
VZW De Wijngaard, de verhuur aan de VZW Camino Brugge en VZW Evangelisatiefonds onder de
voorwaarden van bijgaand ontwerp van overeenkomst.

30

2020_GR_00165

Eigendommen - stadskernvernieuwing - verkoop diverse
percelen tuingrond met aanhorigheden, gelegen in de
verkaveling "Den Indruk" - tuinuitbreiding woningen
Boudewijn Ravestraat.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de verkoop van diverse percelen tuingrond met opgerichte
scheidingsmuur en toegangspoortje, conform het splitsingsplan opgemaakt op 3 september 2015
door Studiebureau Lobelle bvba (refertenummer AAPD 31803-10060), aan de eigenaars van de
respectievelijke aanpalende woningen onder de voorwaarden opgenomen in de hiervoor
vermelde koopverbintenissen:
1.26,15 m² grond, samengesteld uit 2 oppervlakten grond:
- Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie
C, met het perceelnummer 0496 G P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 11
m² en een gemeten oppervlakte van 10,83 m², afgebeeld als “lot 29a1” én
- Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie
C, met het perceelnummer 0496 H P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 15
m² en een gemeten oppervlakte van 15,32 m², afgebeeld als “lot 29a2”, tegen de
gezamenlijke prijs van € 3.138,00, aan de heer Nijs Hugo en mevrouw Pieters Marie,
eigenaars van de woning gelegen te 8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 25;
2. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 K P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 15 m²
en een gemeten oppervlakte van 15,27 m², afgebeeld als “lot 29a3”, tegen de prijs van
€ 1.832,40, aan mevrouw Dierickx-Visschers Frieda, eigenaar van de woning gelegen
te 8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 27;
3. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 L P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 30 m²
en een gemeten oppervlakte van 30,42 m², afgebeeld als “lot 29a4”, tegen de prjis van
€ 3.650,40, aan de heer Van Reybrouck Hugo en mevrouw Haesaert Diane, eigenaars
van de woning gelegen te 8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 29;
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4. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 N P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m²
en een gemeten oppervlakte van 18,42 m², afgebeeld als “lot 29b1”, tegen de prijs van
€ 2.210,40, aan mevrouw Verrecas Lies, eigenaar van de woning gelegen te 8000
Brugge, Boudewijn Ravestraat 37;
5. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 P P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,84 m², afgebeeld als “lot 29b2”, tegen de prijs van €
2.140,80, aan de heer Meulemeester Karen, eigenaar van de woning gelegen te 8000
Brugge, Boudewijn Ravestraat 39;
6. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 R P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,83 m², afgebeeld als "lot 29b3", tegen de prijs €
2.139,60, aan van de heer Blech Friedel en mevrouw Wagner Marita, eigenaars van de
woning gelegen te 8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 41;
7. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 S P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,64 m², afgebeeld als “lot 29b4”, tegen de prijs van €
2.116,80, aan mevrouw Baute Anneleen, eigenaar van de woning gelegen te 8000
Brugge, Boudewijn Ravestraat 43;
8. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 T P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,61 m², afgebeeld als “lot 29b5”, tegen de prijs van
€ 2.113,20, aan de heer Van Damme Dirk en mevrouw De Muyt Caroline, naakte
eigenaars van de woning gelegen te 8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 45 en Top Spin
Consult bvba, met ondernemingsnummer 0469.345.485, vruchtgebruiker;
9. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 V P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 17 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,46 m², afgebeeld als “lot 29b6”, tegen de prijs van
€ 2.095,20, aan mevrouw Claeys Christiane, eigenaar van de woning gelegen te 8000
Brugge, Boudewijn Ravestraat 47;
10. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 W P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 18
m² en een gemeten oppervlakte van 17,70 m², afgebeeld als “lot 29b7”, tegen de prijs
van € 2.124,00, aan mevrouw Vandewiele Geertrui, eigenaar van de woning gelegen te
8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 49;
11. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 X P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 17 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,16 m², afgebeeld als “lot 29b8”, tegen de prijs van €
2.059,20, aan de heer Van Ryckeghem Leslie en mevrouw Nouwynck Rita, eigenaars
van de woning gelegen te 8000 Brugge, Boudewijn Ravestraat 51;
12. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 Y P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 17 m²
en een gemeten oppervlakte van 17,34 m², afgebeeld als “lot 29b9”, tegen de prijs van €
2.080,80, aan de heer Valcke Gauthier, eigenaar van de woning gelegen te 8000
Brugge, Boudewijn Ravestraat 53;
13. Een perceel tuingrond, thans gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C,
met het perceelnummer 0496 Z P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 12m²
en een gemeten oppervlakte van 11,59 m², afgebeeld als “lot 29b10”, tegen de prijs van
€ 1.390,80, aan mevrouw Dermul Laurence, eigenaar van de woning gelegen te 8000
Brugge, Boudewijn Ravestraat 55.
Artikel 2
Alle aan deze verkoop verbonden kosten zijn ten laste van de respectievelijke kopers.
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Fiscaliteit

31

2020_GR_00080

Fiscaliteit - belastingverordening op woningen en/of
gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd - wijziging.
Goedgekeurd

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

Thesaurie

33

2020_GR_00149

Financiën - bod tot overname 307.099 aandelen A' Zefier
van Gemeente Herent - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het aanbod van de gemeente Herent om 307.099 aandelen A' Zefier
te verkopen.
Artikel 2
Er wordt een bod uitgebracht op de 307.099 aandelen voor een bedrag van 16.700 euro.

Openbaar domein

34

2020_GR_00146

Openbaar domein - aankoop van 3 hakselaars tot 16 cm
diameter - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel en de wijze van gunnen (vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking) voor de aankoop van 3 hakselaars tot 16 cm diameter wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De kosten worden benomen via beleidsitem BI068000, actie SA00719, rekening 24030001.

35

2020_GR_00147

Openbaar domein - leveren en operationeel maken van een
digitaal en geautomatiseerd systeem voor planning en
opvolging van machinale onkruidbestrijding, machinaal
vegen en reinigen van straatkolken - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel en de wijze van gunnen, nl. via een vereenvoudige onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking, voor het leveren en operationeel maken van een digitaal en
geautomatiseerd systeem voor planning en opvolging van machinale onkruidbestrijding, machinaal
vegen en reinigen van straatkolken wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
De kosten worden benomen via beleidsitem BI068000, actie SA01251, rekening 24020001.

36

2020_GR_00164

Openbaar domein - overname Fluvius 2.0 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het reglement ‘Fluvius Openbare verlichting en diensten door
de distributienetbeheerders aan lokale besturen’, zoals opgesteld en goedgekeurd door de Raad
van Bestuur van IMEWO in zitting van10/05/2019.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de beheersoverdracht inzake de
verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de semi-openbare
verlichtingsinstallaties, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in
de toekomst nog op te richten verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de
semi-openbare verlichtingsinstallaties.
En bijgevolg hecht de gemeenteraad tevens zijn goedkeuring aan de uitbreiding van de huidige
aansluiting van de stad/gemeente bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO voor de activiteit
openbare verlichting (verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen) en diensten als onderdeel
van ‘licht als dienstverlening’ en neemt zo deel aan het aanbod Fluvius Openbare verlichting
[Schrappen indien niet van toepassing] en verzoekt de opdrachthoudende vereniging om de
‘aanvaarding van de uitbreiding van deze aansluiting’ voor te leggen aan de eerstvolgende
algemene vergadering.
Artikel 3
De inbreng die de stad heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van IMEWO
wordt uitgebreid wat betreft:
• de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen;
• de semi-openbare verlichtinginstallaties die voldoen aan de vereisten die zijn weergegeven in het
reglement.
Artikel 4
De verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen - op basis van een inventariswaarde 31
december 2018 - worden ingebracht tegen een inbrengwaarde van 1.524.763 euro in cash (zijnde
25% van de inbrengwaarde) en 4.574.288 euro in OV-aandelen (zijnde 75% van de
inbrengwaarde) bij de opdrachthoudende vereniging IMEWO.
De inbreng van de semi-openbare verlichting gebeurt op projectbasis na risicoanalyse en na het in
overeenstemming brengen van de installaties aan de geldende wetgeving en regels.
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris (voor inbrengen die gebeuren per
31 december 2019 zal dit wat betreft de voorafgaande actuele raming de inventaris zijn op 31
december 2018, waarna deze zal geactualiseerd worden ifv de effectieve datum van toetreding).
Artikel 5
Deze beslissingen genomen in de artikelen 2, 3 en 4 gebeuren onder de opschortende voorwaarde
van het verkrijgen van een ruling wat de vennootschapsbelasting betreft.
Tevens zal de distributienetbeheerder het nodige doen om de vereiste vennootschapsrechtelijke
formaliteiten te vervullen die een inbreng met zich meebrengt en om de statuten
dienovereenkomstig aan te passen.
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Artikel 6
De Voorzitter van de gemeenteraad en/of algemeen directeur worden aangeduid om als
gevolmachtigde van de stad/gemeente de authentieke akte te ondertekenen alsook de
hypotheekbewaarder vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het
overschrijven van de inbrengakte.
Artikel 7
Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de uitvoering van voormelde
beslissingen en verricht onder meer kennisgeving hiervan aan het secretariaat van de
opdrachthoudende vereniging IMEWO (in pdf-versie) uitsluitend via e-mailadres
vennootschapssecretariaat@fluvius.be.
Franky Demon

Unesco

37

2020_GR_00081

Restauratietoelage - Spinolarei 14 - definitieve toekenning
- uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Huyse De Mol BVBA (Spinolarei 14, 8000 Brugge) wordt een toelage van 18.750,00 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de voor- en achtergevel
van het pand Spinolarei 14, 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 SA00584, rekening 66420100
2020.

38

2020_GR_00082

Restauratietoelage - Damse Vaart-Zuid 9 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. Johannes Verlinden (Damse Vaart – Zuid 9, 8310 Brugge) wordt een toelage van
16.290,15 euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels
en bedaking van het pand Damse Vaart – Zuid 9, 8310 Brugge.
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 "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 SA00584, rekening 66420100
2020.

39

2020_GR_00083

Restauratietoelage - Zuidzandstraat 4 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Cecopim NV (Rue de la Salle 23, 4120 Neupré), wordt een toelage van 14.991,47 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevel en bedaking van
het pand Zuidzandstraat 4, 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 SA00584, rekening 66420100
2020.

40

2020_GR_00150

Restauratietoelage - Potterierei 38/39 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. Ruben Muyle (Potterierei 38/39, 8000 Brugge) wordt een toelage van 17.772,00 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de gevels en de moer- en
kinderbalken van het pand Potterierei 38/39, 8000 Brugge.
Deze kunstige herstelling wordt beschouwd als zijnde uitgevoerd wegens openbaar nut.

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

14/28

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 SA00584, rekening 66420100
2020.

41

2020_GR_00151

Restauratietoelage - Dudzeelse Steenweg 3 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Mevr. Daisy Piérard (Dudzeelse Steenweg 3, 8000 Brugge) wordt een toelage van 15.609,30
euro toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de straatgevel van
het pand Dudzeelse Steenweg 3, 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 SA00584, rekening 66420100
2020.

Sportdienst

42

2020_GR_00152

Sportdienst - verordening zomerzwemmen in de Damse
Vaart 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verordening 'zomerzwemmen in de Damse Vaart 2020-2025' wordt goedgekeurd.
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Ann Soete

Onderwijs

43

2020_GR_00093

Onderwijs - uitbreiding Interlokale Vereniging BruggeJabbeke met de domeinen Muziek en Woordkunst-Drama
van het Stedelijk Conservatorium vanaf 1 september 2020.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stedelijk Conservatorium Brugge mag het aanbod Muziek en Woordkunst - Drama uitbreiden in
vestigingsplaatsen van de gemeente Jabbeke vanaf 01.09.2020.
Hiertoe wordt de overeenkomst 'Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Jabbeke'
uitgebreid per 01.09.2020 cfr. het ontwerp in bijlage.

44

2020_GR_00111

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) maximumcapaciteit schooljaar 2020-2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel om voor het schooljaar 2020-2021 de maximumcapaciteit vast te leggen voor de
stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) en de directeur het mandaat te geven om die
nadien desgewenst op te trekken en een structuuronderdeel volzet te verklaren of de
volzetverklaring ervan op te heffen, wordt goedgekeurd.

45

2020_GR_00112

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) schoolkalender 2020-2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel m.b.t. de schoolkalender 2020-2021 van de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten (KSO) goed:
Pedagogische studiedag
donderdag 01/10/2020
Facultatieve vrije dag
vrijdag 02/10/2020

46

2020_GR_00113

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) modernisering secundair onderwijs 2A: niet programmeren
van de basisoptie STEM-technieken vanaf 1 september
2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel met betrekking tot het niet programmeren van de basisoptie "STEM-technieken" in het
2e leerjaar A van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) vanaf 1 september 2020
wordt goedgekeurd.
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47

2020_GR_00162

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) kunsthumaniora - oprichting nieuw structuuronderdeel
dans 1e jaar van de tweede graad (studiegebied
podiumkunsten) met ingang van 1 september 2020 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De programmatie van een structuuronderdeel "eerste leerjaar van de tweede graad Dans KSO
(studiegebied Podiumkunsten)" aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kunsthumaniora voor het schooljaar 2020-2021 wordt goedgekeurd.

Bevolking
48

2020_GR_00114

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt volgende straatnamen definitief goed:
1. Brugge
• Willy Lustenhouwerplein TV-presentator en conferencier, 1920-1994
• Hospitaalpad Militair ziekenhuis gebouwd in 1869-1872
• Magdalenakerkplein

2. Sint-Pieters
• Rik Slabbinckstraat Kunstschilder en graficus, 1914-1991

3. Assebroek
• Reinold Haesebrouckpark Oorlogsinvalide en buurtbewoner, 1892-1951

4. Zeebrugge
• verlenging Blokschepenstraat

Nico Blontrock

Musea

49

2020_GR_00084

Musea - eindafrekening ereloon dossier Gruuthusemuseum
en -site.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verrekening van ereloon voor het ontwerpteam noAa voor de realisatie vernieuwing
Gruuthusemuseum en site (aanpassing ereloon naar gunningsbedrag, aanpassing naar de
goedgekeurde verrekeningen en aanpassing naar de extra loten) voor een bedrag van 77.941,89
euro (excl. btw) of 94.309,69 euro (incl. btw) wordt goedgekeurd. Bedrag te benemen van
BI070000, SRB070000, UD045, 22102007, 2020.
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50

2020_GR_00163

Musea - meerkost productie scenografie en zitmeubilair
herinrichting Groeningemuseum en tentoonstelling 'Jan
van Eyck in Brugge' - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de meerkost van €4.613,73 (incl. btw) voor de productie scenografie
herinrichting Groeningemuseum t.a.v. de firma Cad Consultancy Customising Solutions bvba
(3CS), Nachtegalenlaan 19, 9100 Sint-Niklaas goed; het bedrag te benemen van 27000007 BI070000 - SANP00430 - UD115.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de meerkost van €20.890,65 (incl. btw) voor de productie scenografie
inkomhal en shop Groeningemuseum t.a.v. de firma Cad Consultancy Customising Solutions bvba
(3CS), Nachtegalenlaan 19, 9100 Sint-Niklaas goed; het bedrag te benemen van 27000007 BI070000 - SANP00430 - UD115.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de meerkost van €6.272,64 (incl. btw) voor de productie scenografie
tentoonstelling Jan van Eyck in Brugge t.a.v. de firma Cad Consultancy Customising Solutions bvba
(3CS), Nachtegalenlaan 19, 9100 Sint-Niklaas goed; het bedrag te benemen van 61462100 BI070000 - SANP00511 - UD113.
Artikel 4
De gemeenteraad keurt de meerkost voor de nieuwe zitmeubelen €2.450,25 (incl. btw) bij de firma
Veva / Luxor interieur, Industrielaan 7 - B 9990 Maldegem goed, te benemen van 27000007 BI070000 - SANP00430 - UD113.

51

2020_GR_00154

Musea - ticketing Musea Brugge en Visit Bruges goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De opstart mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fasen voor de aankoop en
implementatie van een ticketingpakket, software en hardware voor Musea Brugge en Visit Bruges
wordt goedgekeurd, en conform advies financiën wordt er een koppeling gemaakt met het nieuwe
centrale beheersysteem en het boekhoudpakket.
Artikel 2
Het dossier fase 1 mededingingsprocedure met kwalitatieve selectiecriteria met publicatie wordt
goedgekeurd met de gewijzigde timing.
Artikel 3
Dossier fase 2 mededingingsprocedure met gedetailleerd lastenboek wordt goedgekeurd.
Artikel 4
De raming budget wordt goedgekeurd.

Cultuurbeleidscoördinator

52

2020_GR_00115

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Mooov, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Mooov voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.
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53

2020_GR_00116

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het
Mafestival, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met het Mafestival voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

54

2020_GR_00117

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Salicional vzw, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Salicional voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

55

2020_GR_00118

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Exit
vzw, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Exit vzw voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

56

2020_GR_00119

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met de
Brugse Klokkenspelvereniging, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met de Brugse Klokkenspelvereniging voor 2020-2025 wordt
goedgekeurd.

57

2020_GR_00120

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met de
Brugse Belofte, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met de Brugse Belofte voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

58

2020_GR_00121

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Anima Eterna, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Anima Eterna voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

59

2020_GR_00122

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het
11 Juli-Komitee, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De beheersovereenkomst met het 11 Juli-Komitee voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

60

2020_GR_00123

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het
Comité voor Initiatief, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met het Comité voor Initiatief voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

61

2020_GR_00124

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het
Kantcentrum, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Kantcentrum vzw voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

62

2020_GR_00125

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Kaap, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Kaap voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

63

2020_GR_00126

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Razor Reel, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Razor Reel voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

64

2020_GR_00127

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Vormingplus, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Vormingplus voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.
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2020_GR_00128

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met We
Can Dance, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met We Can Dance voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.
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2020_GR_00129

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Fedekam, 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De beheersovereenkomst met Fedekam vzw voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.
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2020_GR_00130

Cultuurbeleidscoördinator - minieme aanpassingen van
twee reglementen subsidiëring - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Volgende aanpassingen worden goedgekeurd in volgende reglementen:
Reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen
-

Artikel 7.C3: 1.250€ euro wordt vervangen door 1.500 euro;

-

Artikel 7.D3: 1.020 euro wordt vervangen door 1.220 euro;

Reglement voor ondersteuning van Brugse feestcomités
-

68

Artikel 7: 1.000 euro wordt vervangen door 1.200 euro.

2020_GR_00134

Cultuurbeleidscoördinator - nominatieve toelagen correcties op MJP - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Volgende toelagen worden opgenomen in het MJP 2020-2025 en geprefinancierd:
• Toelage van 4.150 euro voor de Brugse Belofte (jaarlijks).
• Toelage van 15.000 euro voor Brugge Plus, Cultuurmarkt (jaarlijks).
• Toelage van 6.950 euro voor het Kamerorkest (jaarlijks).
• Overdracht van toelage 2019 voor het Kamerorkest, 6.950 euro (2020).
• Werkingstoelage van 475.000 euro voor het Concertgebouw (2020).
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2020_GR_00155

Cultuurbeleidscoördinator - ondersteuning Brugse
Periodieke Erfgoedpublicaties - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Voor de uitgevers van Brugse Periodieke Erfgoedpublicaties worden volgende nominatieve toelagen
voorzien in het mjp 2020-2025:
• Genootschap voor Geschiedenis te Brugge: 4.000 €
• Biekorf: 4.000 €
• Heemkundige kring Maurits van Coppenolle: 2.000 €

Artikel 2
De beheersovereenkomst met het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De beheersovereenkomst met de Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle wordt goedgekeurd.
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Artikel 4
De beheersovereenkomst met Biekorf wordt goedgekeurd.

Cultuurcentrum

70

2020_GR_00135

Cultuurcentrum - nieuw adviesorgaan voor het
cultuurcentrum - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt voor het cultuurcentrum de oprichting van een nieuw adviesorgaan in
vervanging van de vorige adviesraad goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt het organiek reglement van het adviesorgaan goed.

Bibliotheek
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2020_GR_00156

Bibliotheek - convenant gevangenisbibliotheek voor de
periode 2020-2025 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Gemeenteraad gaat akkoord met de verlenging van het convenant met de Vlaamse
Gemeenschap voor de bibliotheekwerking in de Brugse gevangenis en dit voor de periode 1-1-2020
t.e.m. 31-12-2025.
Artikel 2
Jaarlijks wordt een subsidie van 32.900 euro voorzien. Deze ontvangsten mogen ingeboekt worden
onder de dimensies BI070300/UD056/SA0096/74050000.
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2020_GR_00157

Bibliotheek - aanpassing dienstreglement in het kader van
de overstap naar een Eengemaakt Bibliotheek Systeem
(EBS) - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanpassing van het dienstreglement van de Openbare Bibliotheek i.k.v. de overstap naar het
Eengemaakte Bibliotheek Systeem wordt goedgekeurd en treedt per 19 juni 2020 in werking.

Minou Esquenet

Gebouwen
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2020_GR_00085

Stadsgebouwen - verbouwing voormalige sportdienst tot
clublokaal Brugse Duikclubs, Doornstraat te Sint-Andries eindafrekening.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt de eindafrekening goed voor de opdracht “Verbouwing voormalige
sportdienst tot clublokaal Brugse Duikclubs”, opgesteld door Patrimoniumbeheer Gebouwen,
waaruit blijkt dat de werken een eindtotaal bereikten van 143.386,87 euro excl. btw, hetzij
173.498,11 euro incl. btw. Dit is 20.165,88 euro meer dan het gunningsbedrag van 153.332,23
euro.
Artikel 2
Het bijkomend krediet voor de eindfactuur van de firma Bouwonderneming Canneyt ten bedrage
van 18.121,49 euro wordt benomen via BA601916855 (overgedragen krediet van 2019) BI074000
- SRB074000 - UDO45 – 22102007.
Artikel 3
Het bijkomend krediet voor de eindfactuur van veiligheidscoördinator TMVW - (FARYS) CVBA ten
bedrage van 38,42 euro wordt benomen via IO602200000776 (overgedragen krediet van 2019) op
BI074000 – SRB074000 - UDO45 - 22102007.
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2020_GR_00132

Stadsgebouwen - karkasrestauratie van de kapel, het
passantenhuis van O.L.V. van Nazareth en het
Magdalenahospice, Nieuwe Gentweg: uitbreiding van de
opdracht met interieurrenovatie gelijkvloers - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbreiding van de opdracht van het Architectenbureau
Vermeersch 'Karkasrestauratie van de kapel, het passantenhuis en het Magdalenhospice' met
interieurrenovatie van het gelijkvloers, tegen een ereloonpercentage van 8% én 2%
coördinatiekost voor de technieken. Volgens huidige ruwe ramingen betekent dit een extra ereloon
van 61.424,52 euro incl. btw., en verhoogt het totale ereloon tot 177.048,96 euro incl. btw.
Artikel 2
Het extra krediet voor de verhoging van het ereloon ten bedrage van 61.424,52 euro incl. btw
wordt als volgt benomen: MJP 2020 - BI072001 - SA00380 - 27000007 bestelaanvraag 602004007 voor 57.240,34 incl. btw (8% op bijkomende bouwkost) en
bestelaanvraag 602004039 voor 4.184,18 euro incl. btw (2% coördinatiekost op technieken).
Artikel 3
Het krediet voor de veiligheidscoördinator Struktuur bvba ten bedrage van 2.482,42 euro incl. btw
wordt als volgt benomen: MJP 2020 - BI072001 - SA00380 - 27000007 bestelaanvraag 602004040.
Artikel 4
De gemeenteraad gaat akkoord om de opdracht van de veiligheidscoördinator Struktuur bvba BE
0872274280, uit te breiden met het bouwproject van de school, gezien de wettelijke verplichting,
waarbij Struktuur bvba rechtstreeks factureert aan de school.
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2020_GR_00158

Stadsgebouwen - vernieuwen van goten en isoleren van
het platte dak boven de polyvalente zaal, Oostmeers 17 ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp tot het vernieuwen van goten en het isoleren van het platte dak boven de polyvalente
zaal, Oostmeers 17, wordt goedgekeurd.
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Artikel 2
De opdracht wordt toegewezen na een openbare procedure.
Artikel 3
De desbetreffende uitgave, geraamd op 190.815,25 euro incl. btw, zal als volgt benomen worden:
MJP 2020, BI011908, SANP00533, rekening 22102007, UD045, bestelaanvraagnr. 602002550.

Wagenpark

76

2020_GR_00086

Wagenpark - leveren van 1 containervrachtwagen, met
container-haakarm, met maximaal toegelaten massa van
26 ton - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen tot levering van 1 containervrachtwagen, met containerhaakarm, met maximaal toegelaten massa van 26 ton voor Openbaar Domein/Stadsreiniging wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De desbetreffende uitgave geraamd op 140.000,00 euro (incl. btw) zal als volgt benomen worden:
MJP 2020 - BI030900 - SRB030900 - rek 24030001 - UD044 - bestelaanvraag.
Artikel 3
De desbetreffende inkomst van de overname van de oude containervrachtwagen met nummerplaat
VSI160 zal als volgt geboekt worden: MJP2020 - B068000 - SRB068000 - rekening 24030090 UD044.

Elektromechanica
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2020_GR_00133

Elektromechanica - stookplaatsrenovatie Stadshallen,
Markt 7 - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "stookplaatsrenovatie Stadshallen, Markt 7",
geraamd op 198.174,80 euro excl. btw of 239.791,51 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 686,90 excl. btw of 831,15 euro incl. btw.
Artikel 3
De uitgave is voorzien in het MJP BU2020 - AR 22102007 - BI011907 - UD045 - SANP00568.
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2020_GR_00160

Elektromechanica - nieuwe kaderovereenkomst
energiediensten met Fluvius System Operator goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
De gemeenteraad keurt de nieuwe kaderovereenkomst (zie bijlage) met Fluvius System Operator
cvba vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 goed.

Martine Matthys

Personeelsdienst
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2020_GR_00088

Personeel en organisatie - formatie Cluster Omgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
De formatie voor de Cluster Omgeving wordt goedgekeurd.

Pablo Annys

Werk en ondernemen
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2020_GR_00159

Werk en ondernemen - Brugge West-Vlaamse hoofdstad
van The Circular Kickstart - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Brugge wordt de West-Vlaamse hoofdstad van The Circular Kickstart. De stad Brugge en The
Circular Kickstart sluiten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar. Deze
overeenkomst bestaat uit financiële en logistieke steun. Financiële steun bedraagt 7.500 euro.
Daarnaast wordt 2.000 euro (excl. btw) voorzien om catering te voorzien. De resterende 5.000
euro is een tegenwaarde voor stadslocaties die hiervoor ter beschikking gesteld worden.

INTERPELLATIES

81

2020_GR_00073

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Martine Bruggeman interpelleert over de sluiting van het Guido Gezellemuseum.
Raadsleden Stefaan Sintobin, Karin Robert en Pascal Ennaert komen tussen.
Schepen Nico Blontrock antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over de toestand in Zeebrugge.
Raadsleden Nele Caus en Jean-Marie De Plancke komen tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Martine Bruggeman interpelleert over de randparking Altebij: stand van zaken.
Raadslid Andries Neirynck komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
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Artikel 4
Raadsleden Andries Neirynck.en Stefaan Sintobin interpelleren over de stand van zaken in het
stadiondossier.
Raadslid Pol Van Den Driessche komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw en schepen Franky Demon antwoorden.

Artikel 5
Raadslid Janos Braem interpelleert over eenrichting Katelijnebrug.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.

Artikel 6
Raadslid Karin Robert interpelleert over communicatie stadsbestuur specifiek Male.
Raadslid Martine Bruggeman komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Dirk De fauw

Ombudsdienst
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2020_GR_00144

Ombudsdienst - jaarverslag 2019 van de Ombudsman kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de dienst Ombudsman van de Stad
Brugge.

Nico Blontrock

Musea
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2020_GR_00153

Musea - aanwinsten Musea Brugge 2019 - kennisgeving.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de verwervingen van kunstobjecten voor de collectie van
Musea Brugge in 2019.
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BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen

84

2020_GR_00102

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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2020_GR_00141

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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2020_GR_00142

Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling goedkeuring.
Goedgekeurd
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2020_GR_00103

Politie - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuring.
Goedgekeurd

Politie/personeelsbeheer

88

2020_GR_00098

Politie - opruststelling van inspecteur van politie met
ingang van 1 augustus 2020.
Goedgekeurd
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2020_GR_00099

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

90

2020_GR_00101

Politie - CALog-kader - benoeming via mobiliteit van één
adviseur - niveau A (Klasse 2) - diensthoofd Facilities, ICT
en Middelenbeheer - mobiliteitsronde 2019-05 - met
mobiliteitsreserve - reeksnummer 2012.
Goedgekeurd
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