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Zitting van 28 april 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
Voorzitter Annick Lambrecht
Burgemeester Dirk De fauw
Schepenen Mathijs Goderis, Mercedes Van Volcem, Franky Demon, Philip Pierins, Ann Soete,
Nico Blontrock, Minou Esquenet, Martine Matthys, Pablo Annys
Gemeenteraadsleden Hilde Decleer, Yves Buysse, Paul Jonckheere, Jean-Marie De Plancke,
Wouter Bossuyt, Charlotte Storme, Dolores David, Jos Demarest, Pascal Ennaert,
Sandrine De Crom, Pol Van Den Driessche, Jasper Pillen, Pieter Marechal, Mieke Hoste,
Martine Bruggeman, Geert Van Tieghem, Sandra Wintein, An Braem, Alexander De Vos,
Heidi Hoppe, Karin Robert, Stefaan Sintobin (neemt deel aan de vergadering vanaf punt 11),
Carlos Knockaert, Nele Caus, Raf Reuse, Karel Scherpereel, Doenja Van Belleghem, Brigitte
Balfoort, Joannes Logghe, Olivier Strubbe, Janos Braem, Benedikte Bruggeman, Dirk Barbier,
Sandra De Schuyter,Florian De Leersnyder, Andries Neirynck
Algemeen Directeur Colin Beheydt
De voorzitter opent de openbare zitting via videoconferentie MTeams.
De gemeenteraad start om 18u30 met de verderzetting van de gemeenteraad van 27 april 2020:
afhandeling van de laatste items van het coronadebat.
Van 19u05 tot 19u10 wordt de zitting tevens geschorst voor de OCMW-raad.

OPEN ZITTING
Dirk De fauw
Politie/middelenbeheer
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2020_GR_00095

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

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

Aanleiding en context
Door de snelle ontwikkeling van het informaticamateriaal kiest de dienst ICT van de lokale politie er
voor om de desktop hardware met bijhorende software te vervangen op het ogenblik dat dit
noodzakelijk is. Er zal geen stock meer worden aangelegd van het ICT-materiaal. Op die manier
gaat de garantieperiode niet verloren en vermijden we om met verouderd materiaal te blijven
zitten.
In het college van 19.11.2018 (2018 cbs 05167) werd beslist dat de lokale politie Brugge gebruik
kan maken van de aankoopcentrale van de stad Brugge.
Deze aankoop werd gegund aan de firma Real Dolmen, Industriezone Zenneveld, A. Vaucampslaan
42 te 1654 Huizingen.
Er wordt een bedrag van 100.000,00 euro vastgelegd om te voorzien in de noodzakelijke
vervangingen van de ICT-infrastructuur van de lokale politie Brugge waar en wanneer dit nodig is.
Dit bedrag werd voorzien op begrotingsartikel 33030/742-53/2020 BU.
Motivatie
Om een stock van verouderd ICT-materiaal te vermijden zal de lokale politie Brugge het ICTmateriaal dat vervangen of aangevuld moet worden pas aankopen wanneer dit nodig is.
Voor de aankoop van desktop hardware met bijhorende software zal de lokale politie Brugge
gebruik maken van de aankoopcentrale inzake ICT-infrastructuur van de stad Brugge.
Rechtsgrond(en)
Artikel 2, 26° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.
Artikel 234 en 236 van de NGW.
Artikel 33 van de WGP.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Akkoord
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Begrotingsartikel: 33030/742-53/2020 BU
• Vastlegging: 20/162
• Bedrag inclusief btw: € 100.000,00
• Omschrijving: Aankoop divers ICT materiaal - hard- en software
• Gezien door: Sophie Monbaliu

Besluit
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.
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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.

Bijlagen
1. bestek.docx
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Politie - aankoop elektrische voertuigen - voorstel wijze van gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De lokale politie van Brugge wenst 5 afgeschreven dienstvoertuigen voor verschillende diensten te
vervangen en dit wegens ouderdom en/of gebruikelijke slijtage.
De lokale politie opteert om 4 voertuigen te vervangen door full elektrische voertuigen van het
merk Kia Niro die elk zullen worden voorzien van de specifieke uitrusting voor hun opdrachten. Het
5de voertuig wordt vervangen door een plug-in hybride voertuig van het merk Volvo XC60.
De voertuigen van het merk Kia zullen worden aangekocht via het raamcontract uitgeschreven
door Vlaanderen.be met als referentie contract 2018/HFB/OP/33764 dat is gegund aan DW Car
Center NV (BTW 0831340181), Stationstraat 54 te 1861 Meise.
Het voertuig van het merk Volvo zal worden aangekocht via het raamcontract uitgaande van
Fluvius met als referentie EAN17AL003 Perceel 2.32 (plug-in hybride voertuigen) met referentie
BRUG_22012653_TF_BVB_24022020_V2 en dat is gegund aan VOLVO CAR BELUX,
Hunderenveldlaan 10 te 1082 Sint-Agatha-Berchem (BTW 0420.383.548).
De ombouw van deze voertuigen zal naar analogie van vorige aankopen gebeuren door de firma
Mecelcar Nv, Avenue Albert Einstein 12 te 1248 Louvain-La-Neuve (BTW 0844.914.964) volgens de
tarieven van het vigerende federale raamcontract.
De offertes van de aankoop en ombouw van de voertuigen gaan in bijlage.
De totale uitgave voor de aankoop van de voertuigen bedraagt 265.409,92 euro. De nodige
kredieten zijn voorzien op het begrotingsartikel 33030/743-52 BU 2020 (aankopen voertuigen) en
worden gefinancierd met eigen middelen.
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Door het feit dat het om zeer milieuvriendelijke voertuigen gaat, zijn er geen belastingen op de
inverkeerstelling verschuldigd.
Motivatie
Aankoop van 5 milieuvriendelijke dienstvoertuigen ter vervanging van afgeschreven
dienstvoertuigen.
Rechtsgrond(en)
Art.2§4° van de wet van 15 juni 2006 inzake de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor
werken, leveringen en diensten voor aankopen binnen raamovereenkomsten.
Art. 33 van de WGP.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Akkoord via raamcontract
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Begrotingsartikel : 33030/743-52 BU 2020
• Vastlegging : DV 20/577
• Bedrag inclusief BTW : 265.409,92 euro
• Omschrijving : aankoop 5 milieuvriendelijk voertuigen
• Gezien door : Geert Micholt

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Het college van Burgemeester en Schepenen nam op 2 maart 2020 kennis van de goedkeuring van
het Europees project "Beacon" (improving Border surveillance and CONtrol).
Met het plaatsen van ANPR camera's (automatic number plate recognition) wil men de detectie van
illegale oversteken verbeteren o.a. in de zeehaven. Hiermee wil men de veiligheid verhogen en de
responsmogelijkheden van de bevoegde overheden verbeteren.
Er werd overeengekomen dat de federale politie in samenwerking met de politiezones van Brugge,
Damme/Knokke-Heist, Blankenberge/Zuienkerke, het agentschap wegen en verkeer en het
havenbedrijf de nodige investeringen zou doen.
Het aandeel van de lokale politie Brugge bestaat erin volgende ANPR camera's te financieren:
• Kraakstraat te 8380 Brugge - 52.488,87 euro
• Karveelstraat te 8380 Brugge - 59.526,91 euro
• Blankenbergse steenweg te 8380 Brugge - 60.365,93 euro
• Lisseweegsesteenweg te 8380 Brugge - 38.565,91 euro
De offertes van de THV Proximus/Trafiroad, overeenkomstig de voorwaarden van Procurement
2017 R3 043 van de federale politie, zijn bijgevoegd.

De totale uitgave voor de vier door ons te financieren ANPR camera's bedraagt 210.947,62 euro.
90%van dat bedrag zal door Europese subsidies terugvloeien naar de politiebegroting.

De verdeling van de financiering van het BEACON project werd vastgelegd in het consortium
agreement onder leiding van het CGI (Directorate International Police Cooperation).

Het nodige krediet zal voorzien worden op artikel 33030/741-52 BU 2020.

Aan de gemeenteraad wordt de goedkeuring gevraagd voor het voorstel en de wijze van gunnen.
Motivatie
De lokale politie Brugge investeert mee met andere partners en dankzij Europese subsidies in de
beveiliging van Zeebrugge. De bijdrage voor camera's is vooral gericht op de transportzone die
buiten het havenconcessiegebied en de (financiële) verantwoordelijkheid van de MBZ ligt. De
inspanningen passen meteen in de prioriteit "veiligheid en leefbaarheid in Zeebrugge", zoals
vastgelegd in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025.
Rechtsgrond(en)
Artikel 41 §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten.
Artikel 234 en 236 van de NGW.
Artikel 33 van de WGP.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
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Motivering
Ok
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Begrotingsartikel: 33030/741-52/2020 BU
• Vastlegging: DV 20/555
• Bedrag inclusief btw: € 210.947,62
• Omschrijving: ANPR camera's in het kader van BEACON
• Gezien door: Geert Micholt

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
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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 wordt getarifeerd op basis van het
Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van
wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaam- heden en het oprichten of veroorzaken van
verkeersbelemmeringen in functie van deze werkzaamheden goedgekeurd door de gemeenteraad
op 24 oktober 2017, en in werking getreden op 1 januari 2018.

Op 13/03 werden door de Federale overheid een eerste reeks maatregelen uitgevaardigd in de
bestrijding van het COVID-19 virus. Daardoor zagen de bouwbedrijven zich genoodzaakt om een
groot deel van hun activiteiten op het openbaar domein te staken en de reeds ingerichte werfzones
af te sluiten en te beveiligen. Niettegenstaande de verplichte staking van de werken, was het niet
altijd mogelijk om de ingerichte werfzones omwille van veiligheidsaspecten weg te nemen.
Motivatie
De lokale politie geeft gunstig advies om de tarifering van alle innames van het openbaar domein
in het kader van het gebruik 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 maart 2020 op te schorten
en dit tot op het moment dat de activiteiten ten gevolge van de COVID-19 maatregelen opnieuw
mogen opgestart worden. Bij de tarifering van de inname openbaar domein zullen de kosten van
deze periode in mindering worden gebracht.

De lokale politie geeft eveneens gunstig advies bij een opschorting van de kosten bij inname
openbaar domein tijdens onderstaande periodes in Zeebrugge zoals bepaald in artikel 8 van de
Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op de
beplantingen, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25/01/2011. Dit betekent dat alle
bestaande werfinrichtingen (bv. werfafsluitingen, werfkranen, opslag van bouwmaterialen,…) niet
hoeven verwijderd te worden en opschorting van de kosten inname openbaar domein krijgen,
specifiek vanaf 01/07/20 tot 31/08/20 langs de Zeedijk en in de Rederskaai en vanaf de start van
het zomerbouwverlof tot en met 15/08/20 in de Strandwijk en in de omgeving van de Oude
Vismijn. Het uitvoeren van werkzaamheden blijft in deze periode echter verboden op basis van
bovenvermeld artikel.
Rechtsgrond(en)
Artikel 8 van Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening op het bouwen, verkavelen en op
de beplantingen.

Besluit
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 Stedenbouwkundige 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.
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Mobiliteit
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Mobiliteit - raamcontract fietstrommels 2020 goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In 2020_CBS_00109 werden op 10 februari 2020 25 verschillende locaties goedgekeurd voor de
plaatsing van in totaal 39 fietstrommels. Hiervan zijn er 12 fietstrommels voor 4
fietsparkeerplaatsen en 27 fietstrommels voor 5 fietsparkeerplaatsen. In totaliteit is dit goed voor
183 extra fietsparkeerplaatsen. De dienst mobiliteit stelde voor de plaatsing van deze trommels
een raamcontract, in bijlage, op. Dit raamcontract beschrijft de technische vereisten waaraan de
Brugse fietstrommels dienen te voldoen. Na de plaatsing van deze 39 trommels wordt in het
raamcontract de aanvraag op afroep mogelijk gemaakt gedurende een periode van één jaar die
maximaal 3x herhaald kan worden, rekening houdende met de voorwaarden van een
raamcontract.
Motivatie
De keuze voor een raamcontract werd genomen in samenspraak met de dienst
overheidsopdrachten. Een raamcontract maakt het mogelijk om de reeds eerder 25 goedgekeurde
locaties in 2020_CBS_00109, en de daarbij horende 39 fietstrommels te bestellen. Dit geeft de
stad Brugge ook de ruimte om na de plaatsing van deze 39 trommels elke bijkomende fietstrommel
op afroep te laten plaatsen. Door fietstrommels op afroep te plaatsen kunnen de stadsdiensten veel
sneller handelen naar de burger toe. Zo kan elke locatie apart voorgelegd worden aan het college
van burgemeester en schepenen en kan nadien de trommel besteld worden bij de gegunde partij.
De mogelijkheid om na de plaatsing van de 39 trommels op afroep te werken is enigszins
noodzakelijk daar de dienst mobiliteit en de dienst eigendommen zeer moeilijk kunnen inschatten
waar er vervolgens vraag naar extra fietstrommels zal zijn. Dit houdt in dat wanneer er een
aanvraag voor een fietstrommel is, de dienst mobiliteit, de dienst eigendommen, de dienst
verkeerszaken van de lokale politie, dienst openbaar domein, de sportdienst, werk en ondernemen,
de dienst patrimonium en UNESCO dit zullen onderzoeken, en wanneer gunstig, de dienst mobiliteit
dit per trommel kan voorleggen aan het college. Door het voorgelegde raamcontract kan de
effectieve plaatsing van de trommel veel sneller gebeuren waardoor bewoners geen maanden
hoeven te wachten om hun fiets veilig te kunnen stallen. In het verleden werden gunstige
aanvragen steeds bewaard tot er een groot genoeg aantal was om fietstrommels te bestellen.
De plaatsing van toekomstige fietstrommels op afroep zullen onder meer aan de volgende criteria
getoetst worden:
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• Zijn er reeds bestaande vrije fietstrommels in de buurt en is er een mogelijkheid tot een
extra trommel?
• Is er binnen +/- 150m wandelafstand van de aanvrager voldoende openbare ruimte
beschikbaar?
• Dient er een parkeerplaats geschrapt te worden? (Wat is de parkeerdruk?)
• Werden er destijds juridische stappen ondernomen om het plaatsen van een fietstrommel
tegen te houden? (cfr geschil Korte Lane)
• Is er voldoende private ruimte beschikbaar?
• Beschikt de aanvrager over een voortuin, een toegang tot de tuin, garage, oprit,...
• Is de aanvrager een bedrijf/vzw?
• Is de vraag groot genoeg in een bepaalde buurt (m.a.w. is er voldoende economisch
potentieel)
• ...
Op basis van de vorige aanbestedingsprocedures voor fietstrommels werd in het huidige
raamcontract een gemiddelde prijs van € 5.000,00 per fietstrommel gerekend. Dit gemiddelde
werd als basis genomen voor het voorgestelde raamcontract in bijlage. In die € 5.000,00 zit alles
tot en met de plaatsing van de fietstrommel vervat. De verharding die dient te gebeuren voor
sommige trommels is ten laste van de dienst openbaar domein. Voor 39 fietstrommels wordt
initieel een bedrag van +/- € 195.000,00 geraamd . In deze legislatuur werd in het meerjarenplan
om de twee jaar een bedrag van € 150.000,00 toegekend voor de aankoop van fietstrommels
waardoor er in totaal € 450.000,00 gebudgetteerd is. Gezien de eerste 39 trommels op €
195.000,00 geraamd worden blijft er zo voldoende budget over om enig aantal trommels op afroep
in de toekomst te voorzien.
Rechtsgrond(en)
Artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
Artikel 41,10° van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies. Gunstig qua kredieten.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
voor 2021 en 2022:
Vermits de operationeel budgetbeheerder (UD006) voorlopig niet over de mogelijkheid beschikt om
inkooporders meerdere jaren te maken valt de kredietcontrole onder de verantwoordelijkheid van
de budgetbeheerder (BI022001).
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI022001
• Actie: SANP00168
• Rekening: 22010007
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• Bestelaanvraag: 602003304
• Bedrag inclusief btw: 123.966,94 EUR
• Bedrag exclusief btw: 150.000,00 EUR
• Omschrijving: aankoop fietstrommels
• Dienstjaar: 2021
• Beleidsitem: BI022001
• Actie: SANP00168
• Rekening: 22010007
• Bestelaanvraag: op te maken in 2021
• Bedrag inclusief btw: 123.966,94 EUR
• Bedrag exclusief btw: 150.000,00 EUR
• Omschrijving: aankoop fietstrommels
• Dienstjaar: 2022
• Beleidsitem: BI022001
• Actie: SANP00168
• Rekening: 22010007
• Bestelaanvraag: op te maken in 2022
• Bedrag inclusief btw: 150.000,00 EUR
• Bedrag exclusief btw: 123.966,94 EUR
• Omschrijving: aankoop fietstrommels

Besluit
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)

Bijlagen
1. Raamcontract fietstrommels.pdf
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Mobiliteit - studiebestek Fietsfonds-dossiers goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Janos Braem komt tussen.
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Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Brugge is gekend als fietsstad. Een functioneel fietsroutenetwerk werd de laatste decennia
uitgebouwd echter er zijn nog diverse ontbrekende dan wel zwakke schakels. Bovendien kan het
ambitieniveau, bvb. door de realisatie van fietssnelwegen en een fietsring, opgeschaald worden.
Volgende uitdagingen werden gedefinieerd waarbij het vanuit de stadsadministratie wenselijk werd
bevonden om een externe studie-opdracht uit te schrijven:
• de Zandstraat, vanuit het goedgekeurde wijkmobiliteitsplan Zandstraat wordt gewezen op
de selectie van de Zandstraat als Bovenlokale Functionele Fietsroute (BFF) waarbij de
Expresweg (N31) thans weliswaar een harde breuklijn vormt, de wens werd daarom in het
wijkmobiliteitsplan – ondersteund door o.m. Fietsersbond en gemeentebestuur Jabbeke –
geuit om te onderzoeken of hier een ongelijkvloerse kruising gerealiseerd kan worden;
• de F31 partim Westelijke tangent als verbinding tussen het polderdorp Zwankendamme en
Zeebrugge Strandwijk, thans oneigenlijk geënt op de N31 wat gelet op de categorisatie als
primaire weg niet wenselijk is, daarom werd in de goedgekeurde Visienota F31 een lans
gebroken voor een nieuw trance langsheen de Transportzone, een detailuitwerking van dit
concept ontbreekt echter nog, de opmaak van een startnota is dan ook een noodzakelijke
eerstvolgende nieuwe stap;
• de studie voor het gevaarlijk punt Sluisstraat x Krakeleweg introduceerde een nieuwe visie
op het wegsegment Krakelebrug – Krakeleweg (R30 tot Sluisstraat) die zowel de
verkeersveiligheid ten goede komt als die ook de F31 integreert, waarbij het thans
wenselijk is om dit concept door te vertalen in een detailinrichtingsplan waarbij ook de
opportuniteit dient onderzocht te worden om in de Sluisstraat en Krakeleweg nieuwe
fietsinfrastructuur uit te rollen;
• het Brugse stadsbestuur beheert diverse verkeerslichten die thans nog star zijn
geprogrammeerd (d.w.z. met vaste tijdsblokken), het is wenselijk om te streven naar een
dynamische regeling waarbij o.m. voorzien wordt in bus- en fietsdetectie, het betreft in
concreto de kruispunten Doornhut x Brieversweg en Leopold I-laan x Karel De Stoute-laan;
• de studie voor het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning identificeerde een ontbrekende
schakel in het BFF ter hoogte van de spoorwegbrug Waggelwater langsheen de Houtkaai,
een concept met een filter (die ook het sluipverkeer countert) werd uitgewerkt, het is
wenselijk om dit concept thans te vertalen in een gedetailleerd inrichtingsplan.
Motivatie
Omschrijving studie-werk
Het aan te besteden studiewerk omvat op hoofdlijnen volgende opdrachten (percelen)
• de haalbaarheidsstudie fietsersbrug Zandstraat : het studiebureau dient te onderzoeken of
een fietsersbrug over de Expresweg N31 mogelijk is, vanuit een gedetailleerde opmeting
wordt ontwerpend onderzoek verricht welke gevat wordt in een multicriteria-analyse, zo
positief wordt een Programma van Eisen opgemaakt als wordt ook in overleg gegaan met
AWV – de Vlaams Minister van Mobiliteit i.f.v. de opstart van een Fietsfonds-dossier dan
wel een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een ongelijkvloerse kruising op
een primaire weg (cfr. subsidiekader);
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• de opmaak van de startnota voor de realisatie van de Westelijke tangent F31 waarbij 1°
een consensus-scenario ten Westen van de N31 wordt uitgewerkt en 2° een ontwerpend
onderzoek gebeurd over de kruising N31 (hetzij optimalisatie bestaande situatie met VRI,
hetzij realisatie fietserstunnel, hetzij realisatie fietsersbrug);
• de opmaak van een detailstudie Sluisstraat – Krakeleweg waarbij voortbouwend op de
studie van het gevaarlijke punt R30 x Krakeleweg een kruispuntconfiguratie met nieuwe
verkeerslichten wordt onderzocht alsook waarbij een detailplan opgemaakt wordt voor de
uitrusting van de Sluisstraat en de Krakeleweg met fietsinfrastructuur;
• de optimalisatie van bestaande verkeerslichteninstallaties (Doornhut x Brieversweg &
Leopold I-laan x Karel De Stoutelaan) i.f.v. de transformatie van de huidige starre
lichtenregeling naar een dynamische lichtenregeling met bijzondere aandacht voor
openbaar vervoer en fiets;
• (dit anticiperend op de goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan Christus-Koning en de
haalbaarheidsstudie Waggelwater-spoorbrug *) de opmaak van een studie voor het
vervolledigen van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk geënt op de Houtkaai
waarbij een studie wordt gemaakt voor het doortrekken van het fietspad t.h.v. de
spooronderdoorgang wat de uitrusting van dit punt met een VRI noodzaakt. Tevens dient
ontwerpend onderzoek te gebeuren voor het insnoeren van het
kruispunt
Waggelwaterstraat x Houtkaai.
* het is de verwachting dat tijdens de loop van de aanbestedingsprocedure hier het college
een beslissing ten gronde in neemt waardoor dit perceel dan al dan niet gegund kan worden
(echter de dienst Mobiliteit schatte het opportuun in om dit reeds te vatten in dit bestek, i.p.v.
een afzonderlijk bestek naderhand aan het college voor te leggen)
Voor meer duiding verwijzen we naar de omstandig uitgewerkte technische omschrijving in bijlage.
Omschrijving bestek
Een bestek werd uitgewerkt voor het toewijzen via de openbare procedure. We verwijzen naar het
bestek in bijlage.
Daags na de goedkeuring van het bestek zal de dienst Overheidsopdrachten het bestek digitaal
publiceren. Tevens zal vanuit de dienst Mobiliteit het bestek overgemaakt worden aan de
studiebureaus Arcadis, Sweco, Evolta, Tractebel, Buur, Ney & Partners en Antea.
De raming van de studie-opdracht bedraagt 215.000 EUR excl. btw - 260.150 EUR incl. btw en dit
met volgende verdeling per perceel:
• perceel 1 - Zandstraat: 65.000 EUR excl. 21% btw;
• perceel 2 - F31 Westelijke tangent: 75.000 EUR excl. 21% btw;
• perceel 3 - detailstudie fietsinfrastructuur en kruispuntinrichting Sluisstraat – Krakeleweg :
50.000 EUR excl 21% btw;
• perceel 4 optimalisatie VRI : 10.000 EUR excl 21% btw;
• perceel 5 - Houtkaai : 15.000 EUR excl 21% btw.
Op basis van de studie-opdracht zal ook zicht gekregen zijn op de feitelijke investeringskosten,
hiervoor zal voor alle dossier (m.u.v. de verkeerslichten op de bestaande gemeentewegen) beroep
gedaan kunnen worden op subsidies van het Fietsfonds. Hierover zal nog afzonderlijk
teruggekoppeld worden met het college. Dit zal wel (ten dele) een pre-financiering vanuit het
stadsbestuur vergen wat ook gevat dient te worden in de (budgetwijziging bij de)
meerjarenplanning.
Reflectie op adviezen
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• advies DRO:
o referentie naar het RUP werd opgenomen in de bijlage "technische beschrijving".
o i.k.v. het wijkmobiliteitsplan Zandstraat werd de Zandstraat geselecteerd als
"fietsstraat", de uitvoering wordt opgevolgd door de cluster Openbaar Domein.
• advies Patrimoniumbeheer/elektromechanica: voorwaardelijk gunstig:
o

het bestek gaat (in overleg met de dienst) uit van een behoud bestaande
installatie waarbij het studiebureau een opwaardering (in bijzonder van star naar
dynamisch) onderzoekt en kortom de dienst Elektromechanica zal adviseren die de
vertaalslag zal maken naar haar (in opmaak zijnde) raamcontract voor het beheer onderhoud van de verkeerslichten.

Rechtsgrond(en)
Mobiliteitsplan Brugge
Brugs Beleidsprogramma
• 154 - De veiligheid van fietsers, voetgangers en mensen met een beperking moet steeds
geëvalueerd worden, zeker in buurten van scholen, jeugd- en sportterreinen. We leveren
er extra inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
• 158 - We zetten - voor de zwakke weggebruiker
verbindingspaden, bruggen en doorsteken (trage wegen)

-

in

op

zo

kort

mogelijke

• 161 - We realiseren fietssnelwegen zoals de F31 [...]
Art. 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten.
Art. 41, 10° van het gemeentedecreet

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Op de voorgestelde dimensies is in 2020 slechts 87.000 euro krediet beschikbaar.
Een visum kan verleend worden na:
- ofwel verschuiving kredieten binnen bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak of
binnen bevoegdheid CBS via interne kredietaanpassing
- ofwel verschuiving kredieten tussen de jaren (zoals gesuggereerd door de dienst) na goedkeuring
van de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan door de gemeenteraad.
Voor het boven- of buitengemeentelijk aspect van de studie kan eventueel gekeken worden voor
tussenkomst hogere overheid of buurgemeenten.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
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• Beleidsitem: BI020001
• Actie: SA00346
• Rekening: 21400001
• Bestelaanvraag: 602003775
• Bedrag inclusief btw: 78.650 EUR
• Bedrag exclusief btw: 65.000 EUR
• Omschrijving: haalbaarheidsonderzoek fietsbrug over de N31 t.h.v. de Zandstraat
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI020001
• Actie: SA00346
• Rekening: 21400001
• Bestelaanvraag: 602003776
• Bedrag inclusief btw: 90.750 EUR
• Bedrag exclusief btw: 75.000 EUR
• Omschrijving: studie realisatie van de Westelijke tangent van de F31 - 8.350 EUR
beschikbaar in boekjaar 2020 - 82.400 EUR te verschuiven van boekjaar 2021 naar 2020
met de herziening van het meerjarenplan
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI020001
• Actie: SA00346
• Rekening: 21400001
• Bestelaanvraag: op te maken met de herziening van het meerjarenplan
• Bedrag inclusief btw: 60.500 EUR
• Bedrag exclusief btw: 50.000 EUR
• Omschrijving: detailstudie realisatie fietsinfrastructuur in de Sluisstraat en de Krakeleweg:
krediet te verschuiven van boekjaar 2022 naar 2020 met de herziening van het
meerjarenplan
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI020001
• Actie: SA00346
• Rekening: 21400001
• Bestelaanvraag: op te maken na de herziening van het meerjarenplan
• Bedrag inclusief btw: 18.150 EUR
• Bedrag exclusief btw: 15.000 EUR
• Omschrijving: studie doortrekken van het fietspad langsheen het Kanaal - realisatie van
een filter op de Houtkaai: 10.000 EUR van boekjaar 2022 naar 2020 te verschuiven met de
herziening van het meerjarenplan - 8.150 EUR te verschuiven met een interne
kredietaanpassing van AR 21400001, BI020001, SRB020001
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI020001
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• Actie: SA00346
• Rekening: 21400001
• Bestelaanvraag: op te maken na herziening van het meerjarenplan
• Bedrag inclusief btw: 12.100 EUR
• Bedrag exclusief btw: 10.000 EUR
• Omschrijving: verkeersregelinstallatie - krediet te verschuiven van boekjaar 2022 naar
2020 met de herziening van het meerjarenplan

Besluit
Artikel 1
Het stadsbestuur keurt het studiebestek met de 5 percelen 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 zo relevant andere diensten
• de opvolging van het (op te maken) Fietsfonds-dossier voor de realisatie van deze BFFfietsverbinding
• 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.

Bijlagen
1.
2.
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Bestek.pdf
Bijlage - Technische bepalingen .pdf
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Mobiliteit - studie fietsverbinding Sint-Michielsestraat Vaartdijkstraat - ontwerp - wijze gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
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Notulen
Raadsleden Pieter Marechal en Janos Braem komen tussen;
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Zoals omstandig geduid in de collegebeslissing dd. 20 12 2019 "05704 - Vaartdijkstraat - SintMichielsestraat : nieuwe fietsverbinding, princiepsbeslissing" onderschrijft het stadsbestuur Brugge
samen met partners als De Vlaamse Waterweg, MOW, AWV, VLM, het provinciebestuur en het
gemeentebestuur Oostkamp het ontvlechten van de fietsinfrastructuur in de Sint-Michielsestraat
(Oostkamp). Het idee is om ten Noorden een nieuw fietsverbinding, die beantwoordt aan de
kwaliteitseisen van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), te realiseren waarbij er
volgende werkafspraken werden gemaakt:
• MOW trekt de realisatie van de spooronderdoorgangen (incl.
fietsverbinding) en de fietsinfrastructuur in de Sint-Michielsestraat

de

tussenliggende

• het stadsbestuur Brugge trekt - dit ook gekaderd binnen het RUP Vaartdijkstraat en in
bijzonder de visievorming op het Lappersfortpark - de fietsverbinding tussen de SintMichielsestraat (gemeentegrens) en de Vaartdijkstraat (aantakkend ter hoogte van de
toekomstige fietsersbrug, cfr. project Stadsvaart - Steenbrugge-brug).
Het stadsbestuur ontving een schrijven van NMBS CEO mevr. Dutordoir (20 01 2020) waarin een
positief antwoord geformuleerd werd op de vraag om deze fietsverbinding te organiseren op de
terreinen van de voormalige werkplaatsen (thans in gebruik als depot voor TrainWorld en in functie
van de toegang tot de sporenbundel).
Op de ambtelijke werkgroep Sint-Michielsestraat (28 01 2020) werd vervolgens afgesproken dat
het stadsbestuur prioritair (cfr. afspraken in kader van het Minder Hinder-plan voor de nieuwe brug
Steenbrugge) een studiebestek kon opmaken voor het in detail uitwerken van de studie.
In de loop van februari 2020 werd vervolgens informeel het bestek kortgesloten met partners
NMBS, gemeentebestuur Oostkamp, MOW, AWV en De Vlaamse Waterweg (ook als beheerder
Lijsterbeek - Zuidervaartje) teneinde de randvoorwaarden correct te vatten.
Motivatie
Omschrijving opdracht
De nieuwe fietsverbinding zal grotendeels over het terrein van NMBS en haar voormalige
werkplaatsen (thans vnl. in gebruik als depot TrainWorld) lopen. Er zal ook een kunstwerk type
fietsersbrug ontworpen dienen te worden hetzij een brug over het Zuidervaartje hetzij een brug
over een waterloop leidend naar een oud (verlaten) spoortalud – spoorbrug over het Zuidervaartje.
De opdracht houdt in dat vooreerst een unieke verantwoordingsnota wordt opgemaakt waarbij op
segment-niveau van de fietsverbinding ontwerpend onderzoek gebeurt die vanuit een multicriteriaanalyse geëvalueerd word. Het resultaat is een unieke verantwoordingsnota met een preferente
inplanting van de fietsverbinding mét in bijzonder oog voor een bedrijfszekere – bereikbare én
veilige exploitatie van de NMBS-site.
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In een volgende fase zal vervolgens door het studiebureau en dit i.f.v. de aanvraag van een
omgevingsvergunning een gedetailleerd ontwerpplan opgemaakt worden van de fietsinfrastructuur
(incl. een kunstwerk – fietsbrug). Dit plan wordt tevens gevat in een budgetraming welke samen
met de projectnota de basis vormt van een uit te werken aanvraag voor het Fietsfonds.
De volledige en gedetailleerde omschrijving van de opdracht vindt u onder de hierna vermelde
technische bepalingen (bijlage).
Omschrijving bestek
Een bestek werd uitgewerkt voor het toewijzen van een overheidsopdracht volgens de
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. We verwijzen naar
het bestek in bijlage.
Daags na de goedkeuring van het bestek zal de dienst overheidsopdrachten het bestek digitaal
publiceren. Tevens zal vanuit de dienst mobiliteit het bestek overgemaakt worden aan de
studiebureaus Arcadis, Sweco, Evolta, Tractebel, Buur, Ney & Partners en Antea.
De raming van de studie-opdracht bedraagt 99.173,55 EUR excl BTW - 120.000 EUR incl. btw.
Op basis van de studie-opdracht zal ook zicht gekregen zijn op de feitelijke investeringskosten,
hiervoor zal wel - gelet op de situering op het BFF - beroep gedaan kunnen worden op subsidies
van het Fietsfonds. Hierover zal nog afzonderlijk teruggekoppeld worden met het college.
Reflectie op adviezen
• advies DRO : voorwaardelijk gunstig
o voor de ontsluiting van het Lappersfortpark (lange termijn) wordt aanvullend aan
voorliggende studie nog andere denksporen ontwikkeld - opgevolgd, dit zal
meegenomen worden in de studie-opdracht
o een natuurtoets is gevat in het studiebestek
• advies Openbaar Domein : voorwaardelijk gunstig
o reflectie : weliswaar zal er voor het merendeel van de ingrepen beroep kunnen
gedaan worden op Fietsfonds-subsidies, er is nood aan pre-financiering en aldus
dient dit inderdaad voorzien te worden in de MJP
• advies Hoofdcoördinator : gunstig
• advies Sportdienst : gunstig
Rechtsgrond(en)
Mobiliteitsplan Brugge
Beleidsprogramma Brugge
• 154 - De veiligheid van fietsers, voetgangers en mensen met een beperking moet steeds
geëvalueerd worden, zeker in buurten van scholen, jeugd- en sportterreinen. We leveren
er extra inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
• 158 - We zetten - voor de zwakke weggebruiker - in op zo kort mogelijke
verbindingspaden, bruggen en doorsteken (trage wegen)
• 175 - de Steenbrugge-brug wordt vervangen door een vaste, hoge brug en voor fietsers en
voetgangers komt er ook een beweegbare, vlakke brug
Vlaams Regeerakkoord - realisatie Steenbrugge-brug
Art. 41 van de wet van 17 juni 2016 inzake Overheidsopdrachten.
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Art. 41, 10° van het decreet lokaal bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Op dit ogenblik (5/3/20) zijn op de voorgestelde dimensies slechts 100.000 euro krediet
beschikbaar. Volgens info van mobiliteit zouden nog andere studies van dit krediet benomen
worden. Mobiliteit stelt voor om via een interne kredietaanpassing de nodige middelen te
verschuiven zodat op ogenblik van gunning de nodige kredieten beschikbaar zijn. Gelieve hiervoor
contact op te nemen met PBB/budget.
Ook kan gekeken worden of de gemeente Oostkamp en/of hogere overheden kunnen bijdragen aan
de studie en de daarop volgende werken.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI020001
• Actie: SRB020001
• Rekening: 21400001
• Bestelaanvraag: wordt opgemaakt na verschuiving investeringskredieten van 2019 naar
2020
• Bedrag inclusief btw: 120.0000 EUR
• Bedrag exclusief btw: 99.173,55 EUR
• Omschrijving: studie fietsverbinding Sint-Michielsestraat-Vaardijkstraat: goedkeuring
bestek en wijze van gunnen - krediet wordt verschoven met interne kredietaanpassing van
BI022001, SANP00176 (na verschuiving investeringskredieten van 2019 naar 2020)

Besluit
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 BFFfietsverbinding
• de organisatie van een intergemeentelijke projectstuurgroep ter goedkeuring van de op te
maken projectnota.
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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.

Bijlagen
1.
2.

technische bepalingen bestek.pdf
bestek voor studie-opdracht fietsverbinding Sint-Michielsestraat - Vaartdijkstraat .pdf

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
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Onder leiding van de stad Milaan werd het EU subsidie project Food Wave uitgebouwd. Food wave
bouwt voort op het afgelopen EU project "Food Smart Cities for Development".
De stad Brugge kon via de eerdere subsidie inzetten op het opzetten en uitvoeren van een
voedselstrategie en de organisatie van daarmee gerelateerde activiteiten. Het ging hier over het
ontwikkelen van een mobiele, interactieve, modulaire, meertalige en duurzame expositie over fair
trade en lokaal duurzaam voedsel, het evenement (H)eerlijk Brugge, organisatie van het foodlab
en het opstellen van "Food Guidelines".
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Dit nieuw goedgekeurde subsidiedossier 'Foodwave' gaat een stap verder en zou inzetten op de
communicatie van de voedselstrategie en het meekrijgen van jongeren in de duurzame
voedselstrategie.
Motivatie
Op 7 juni 2019 keurde de Europese Commissie het project 'Food Wave - Empowering Urban Youth
for Climate Action' goed (bijlage 1 en 2 en 2bis).
Doel
De stad Milaan lanceerde een project consortium en wil specifiek inzetten op duurzame voeding,
duurzame voedselconsumptie en duurzame voedsel productie. Dit ligt in lijn met, en bouwt verder
op het eerdere 'Food Smart Cities for Development' project (ook getrokken door de stad Milaan),
waarbinnen de stad Brugge de voedselstrategie uitbouwde.
Dit nieuwe project zet in op de klimaatsverandering en de focus van het project ligt op
communicatie en het bereiken en mobiliseren van jongeren (15-35-jarigen). Specifieke
doelstellingen zijn het verhogen van het bewustzijn van jongeren en hen motiveren actief deel te
nemen aan acties die op duurzame voeding inzetten.
De wereldwijde duurzame transitie kan niet langer worden uitgesteld. De 17 SDG's (sustainable
development goals) vormen een doelstellingenkader om de wereld te verduurzamen op ecologisch,
sociaal en ecologisch vlak, en dit in een vredevolle en veilige omgeving. Duurzame voeding is een
onderwerp dat zich op het snijvlak van deze dimensies bevindt. De duurzame voedselstrategie
'Bruggesmaakt' ambieert dan ook een eerlijk en klimaatvriendelijk voedselsysteem in Brugge.
Door jongeren te stimuleren om bewust en duurzaam om te gaan met voedselconsumptie en productie leren zij individuele verantwoordelijkheid op te nemen voor mondiale uitdagingen.
De wereldwijde voedselproductie is verantwoordelijk voor één derde van de wereldwijde uitstoot
van broeikasgassen (GHC), en beïnvloedt de klimaatsverandering. Bovendien gaat meer dan één
derde van de wereldwijde voedselproductie per jaar (40% op Europees niveau) verloren, wat een
aanzienlijke impact heeft op het klimaat en op het milieu. De gevolgen van klimaatopwarming zijn
wereldwijd een bedreiging voor duurzame vooruitgang, maar de impact zal het grootst zijn in het
globale Zuiden. Daarom is het belangrijk het voedselsysteem aan te pakken (productie- en
consumptiepatronen).
Enerzijds vereist het duurzame voedselsysteem betere regelgeving en bestuur op alle niveaus:
hierin hebben lokale besturen al aangetoond hoe effectief het is om voedselbeleid op te zetten.
Anderzijds is een verhoogd bewustzijn bij alle actoren (van producenten tot "Consumenten")
enorm belangrijk. Jongeren zijn een belangrijke actor: de jeugd vertegenwoordigt 17,2% van de
EU-bevolking (15-29 jaar), Bovendien, gezien ook de recente klimaatgerelateerde
jeugdmobilisaties (na COP24, 2018), blijken jongeren meer bezorgd te zijn en meer geïnteresseerd
te zijn in de klimaatsverandering. De activiteiten binnen dit project richten zich vnl. naar jongeren.
Impact:
• Uitbouw van een duurzaam en eerlijk voedselsysteem op stedelijk niveau met specifieke
aandacht voor jongeren
• Verhoging van kennis en bewustzijn bij jongeren inzake mondiale uitdagingen en
gedecentraliseerde samenwerking
• Meer jongeren kopen effectief duurzame en eerlijke producten
Het project wordt uitgebouwd met 29 partners, verspreid in 17 landen (16 Europa en 1 Brazilië):
Municipality of Milan, Municipality of Turin, Municipality of Madrid, Municipality of Murcia, City of
Frankfurt, City of Malmo, Municipality of Nea Smyrni (Athens) Municipality of Warsaw, Municipality
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of Zagreb, Municipality of Bruges, Municipality of Molenbeek (Brussels), Municipality of Sofia,
Municipality of Almere, Pest County, Municipality of Sao Paulo, Municipality of London, ActionAid
Italy, Mani Tese, Acra, Erasmus Student Network, Alianza por la Solidaridad, ALDA, Risteco, Lisbon
CLLD Network, Action, id Hellas, BJCEM, Manchester Climate Agency, Metropolitan Agency of
Brasov, Wcycle Institute of Maribor.
Een dergelijk Europees project houdt ook altijd gemeenschappelijke acties in, die door, en samen
met, het volledige partnerschap worden uitgewerkt. Doel is dat de stad Brugge via de
uitwisselingen en vormingen versterkt worden in onze kennis en aanpak en daardoor vernieuwende
activiteiten kan opzetten in Brugge. Heel specifiek voor Brugge betekent dit, naast het uitwerken
van gemeenschappelijke activiteiten, ook het uitwerken van volgende acties:
• bereiken van jongeren die nu niet bereikt worden (provide underprivilieged youth with
engageing skills)
• opzetten van een communicatiecampagne (co-creation and education about food and
climate with local partners (e.g. events, workshops, campaigns)
• uitbouwen van een (digitaal) netwerk binnen scholen. Fairtrade en MOS-scholen verbinden
in een (digitaal) netwerk waar ze informatie en good practices kunnen uitwisselen.
• Hack the city - Hack the city rond duurzame voeding. In een hack the city worden
jongeren samengebracht om na te denken over de veranderingen die zij willen zien in hun
stad. Elke avond wordt een publiek debat gehouden over de gekozen thema's.
• opzetten van een uitwisselingsprogramma voor Brugse studenten om duurzame initiatieven
uit het Zuiden te bezoeken (jonge chocolatiers ikv fair trade chocolade)
• Opzetten van een uitwisselingsprogramma voor Brugse chocolatiers in opleiding om te
werken aan een duurzame en eerlijke cacaohandel door cacaoplantages in het Zuiden te
bezoeken.
• samenwerking met een film festival - samenwerking met MOOV filmfestival voor een
programmatie met film, documentaire en randeducatie rond duurzame voeding.
• lokale evenementen (tbc)
• hacketon over duurzame voeding en klimaat - Een hacketon is een bijeenkomst van jonge
IT'ers met als doel in 24 uur een creatieve en innovatieve oplossing te bedenken voor een
bepaald doel of thema.
Dit project loopt over verschillende beleidsdomeinen (Noordzuiddienst, dienst leefmilieu,
jeugddienst en strategische cel) en wordt vanuit die gedachte gecoördineerd door de
Noordzuiddienst vanuit de bevoegdheid van de Burgemeester. Uiteraard zal de uitvoering van dit
project gebeuren in nauw en regelmatig overleg met de betrokken diensten en de Europese cel.
Dit project draagt ook bij aan verschillende doelstellingen van 'kind- en jongerenvriendelijke stad'
(Bijlage 3).
Er wordt toegezien op een goede afstemming met de Brugse voedselstrategie en bestaande
duurzaamheids- en klimaatinitiatieven in nauwe samenwerking met de betrokken collega’s bij de
dienst leefmilieu. Ook wordt een nauwe afstemming voorzien binnen het interne klimaatteam.
Er wordt een stuurgroep opgericht met vertegenwoordiging van de betrokken diensten. Na de
eerste partnermeeting (eind maart 2020) en verduidelijking van de rollen van de stedelijke
partners (zie hierboven), zal een lokale kick-off georganiseerd worden en wordt het project lokaal
vormgegeven.
Overeenkomst met Europa
De totale goedgekeurde projectkost voor de stad Brugge bedraagt 289.210,30 euro waarvan 90%
( 260.289,27 euro) gesubsidieerd. De eigen cofinanciering bedraagt dan 28.921,03 euro. Het
project loopt over 48 maanden en startte op 1 december 2019.
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Realiteit
Voor de coördinatie wenst de Noordzuiddienst een coördinator aan te stellen voor de periode van 3
jaar (4/5FTE), dit is meer dan wat in het EU project goedgekeurd werd. Er wordt gekozen om de
subsidie volledig in te brengen voor het dekken van deze personeelskost. Dat wil zeggen dat de
totale projectsom en het subsidiepercentage verandert:
1. de personeelskost wordt 100% gefinancierd voor een periode van 3 jaar (4/5 FTE) op B1B3-niveau (2021-2022-2023)
2. de subsidie op de werkingsmiddelen daalt naar 73,3945%
3. de totale projectkost stijgt (met personeelskost voor 3y) naar 320.144,27 waarop
een subsidie komt van 260.289,27 euro. Dit betekent dan ook een eigen inbreng van
59.855,00 euro, gespreid over 4 jaar. Het volledig budget wordt voorzien bij de
eerstvolgende herziening van het meerjarenplan.
(Bijlage 4)
Samenwerkingsovereenkomst
Gelet dat de leadpartner Milaan een samenwerkingsovereenkomst aangaat met de Europese Unie
en dat de partners (o.a. de stad Brugge) op hun beurt een samenwerkingsovereenkomst aangaan
met de stad Milaan. Deze samenwerkingsovereenkomst dient ondertekend teruggestuurd te
worden naar de leadpartner. (Bijlage 5)
Voorschot
Om het voorschot te krijgen moet ook een 'pre-financing payment request' ondertekend worden.
(Bijlage 6)

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
Op de voorgestelde actie SA00407 is op 4/3/20 geen krediet beschikbaar in 2020.
De benodigde uitgavekredieten voor 2020 kunnen via interne afspraak of interne
kredietaanpassing (bevoegdheid college voor verschuiving naar prioritair beleid) verschoven
worden. Op 2/3/20 is ca. 163.000 euro krediet beschikbaar op BI016000 UD078.
Voor de jaren 2021 t.e.m. 2023 moeten de kredieten (ook ontvangstkredieten) voorzien worden in
de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan.
Ontvangsten voor 2020 kunnen geboekt worden zonder krediet maar kunnen volgens de
regelgeving 2020 de uitgaven niet compenseren (kredietcontrole op totaal uitgaven). Advies om
deze ontvangsten 2020 te voorzien via de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan.
Vermits het extra personeelslid niet voorzien is in de personeelsenveloppe, wordt een deel van de
werkingssubsidie voor het dekken van de personeelskost voorzien.
Financieel overzicht werd besproken met financieel adviseur.
Financiële informatie
werkingsmiddelen
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 - 2023
• Beleidsitem: BI016000
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• Actie: SA00407
• Rekening: 61441100
• Bedrag inclusief btw: €1590 – €1500 – €1500 – €1530
• Omschrijving: Reis en verblijfkosten buitenland personeel
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61442000
• Bedrag inclusief btw: €270 – €28770 – €270 – €270
• Omschrijving: Reis en verblijfskosten derden acties foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61460100
• Bedrag inclusief btw: €1875 – €4806 – €4806 – €1803
• Omschrijving: kosten voor vertalingen, tolken en advies
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61422100
• Bedrag inclusief btw: €1625 – €2725 – €3225 – €2725
• Omschrijving: kosten voor gadgets en relatiegeschenken
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61422100
• Bedrag inclusief btw: €1750 – €2750 – €12750 – €1750
• Omschrijving: vergoedingen voor lesgevers en procesbegeleiders
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61000100
• Bedrag inclusief btw: € 0 – €850 – €3350 – €850
• Omschrijving: Huurlasten voor locaties acties foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
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• Rekening: 61540100
• Bedrag inclusief btw: €0 – €550 – €3050 – €550
• Omschrijving: kosten ivm onthaal, receptie en catering
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61410100
• Bedrag inclusief btw: €1000 – €5100 – €11850 – €1100
• Omschrijving: technisch materiaal voor acties Foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 61530000
• Bedrag inclusief btw: €3750 – €4000 – €10000 - €4000
• Omschrijving: bekendmaking en publiciteitskosten
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 64961000
• Bedrag inclusief btw: €0 – €21000 – €21000 - €16000
• Omschrijving: Specifieke niet-nominatieve werkingssubsidie voor partners in uitvoering van
acties Foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00407
• Rekening: 74050000
• Bedrag inclusief btw: €8704,5877 - €52.881,4712 – €52.697,98 - €22.442,57
• Omschrijving: ontvangsten op acties Foodwave
Personeelskosten
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SBR016000
• Rekening: 62020000
• Bedrag inclusief btw: €0 - €30.5757,10 – €30.842,00 - €31.423,27
• Omschrijving: personeelskost Foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
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• Actie: SBR016000
• Rekening: 62120000
• Bedrag inclusief btw: €0 - €9.454,37 – €9.542,52 - €9.722,36
• Omschrijving: personeelskost Foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SBR016000
• Rekening: 62220200
• Bedrag inclusief btw: €0 - €665,29 – €671,49 - €684,15
• Omschrijving: personeelskost Foodwave
• Dienstjaar: 2020 – 2021 – 2022 – 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SBR016000
• Rekening: 74051100
• Bedrag inclusief btw: €0 - €40676,76 – €41.056,01 - €41.829,78
• Omschrijving: ontvangst subsidie op personeelskost Foodwave
De Europese ontvangsten worden door de stad Milaan doorgestort, de eerste storting bedraagt
34.767 euro, de volgende stortingen worden verrekend op het 6 maandelijks rapport dat de
partner dient op te sturen naar de leadpartner. Elke betaling wordt gestort na goedkeuring van
een financieel rapport door de Europese Commissie.

Besluit
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.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage
bijlage

1 - accepted step 2 letter.pdf
2 - accepted step 3 letter.pdf
2bis - Att. 2 - Individual budget - 23012020 - Bruges (004).pdf
3 - linken tussen Europees project food wave en KJV Stad.docx
4 - budget DEAR berekeningen - 030320.xlsx
5 - Partnership Agreement - 23012020 - Bruges (002).pdf
6 - prefinancing payment request.docx
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Diversiteitsdienst
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Diversiteitsdienst - samenwerkingsovereenkomst 20202026 tussen Stad Brugge en Unia - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadsleden Charlotte Storme, ¨Pol Van Den Driessche, Yves Buysse en Pascal Ennaert komen
tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.

Stemming
goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:
- 38 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Janos
Braem; Benedikte Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; JeanMarie De Plancke; Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon;
Pascal Ennaert; Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere;
Carlos Knockaert; Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Andries
Neirynck; Philip Pierins; Jasper Pillen; Raf Reuse; Karin Robert; Karel Scherpereel; Ann Soete;
Charlotte Storme; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein
- 4 stem(men) tegen: An Braem; Yves Buysse; Sandra De Schuyter; Stefaan Sintobin
- 5 onthouding(en): Dirk Barbier; Martine Bruggeman; Nele Caus; Pol Van Den Driessche; Geert
Van Tieghem

Beschrijving
Aanleiding en context
2014-2015
In 2015 werd bij de interfederalisering van Unia de Vlaamse meldpunten discriminatie ingekanteld.
Zo ontstonden er 13 lokale contactpunten van Unia, waaronder één in Brugge. In dat kader werd in
2014 en 2015 voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen het toenmalig
'interfederaal gelijkekansencentrum' en het stadsbestuur.
2016-2019
In 2016 werd de naam van het Interfederaal Gelijkekansencentrum gewijzigd naar Unia. Met deze
naamswijziging wou Unia zichzelf en zijn opdrachten meer bekend maken bij het grote publiek. Zo
kon Unia zich verder profileren als de instelling die burgers gemakkelijk kunnen contacteren bij
vragen of meldingen van discriminatie. Voor de periode 2016-2019 werd opnieuw een
samenwerkingsovereenkomst opgemaakt waarbij overeengekomen werd dat het lokaal contactpunt
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ingebed blijft in de stad, met dezelfde doelstellingen: behandelen van meldingen en lokale
preventieve acties rond discriminatie uitwerken (bijlage 3). De facto waren er in onze provincie 4
lokale contactpunten (Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende) actief waarbij 2 lokale medewerkers
van Unia ingezet werden.
2020-2026
Voor de periode 2020 tot en met 2026 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgemaakt
die een aantal wijzigingen in zowel de organisatie als de oriëntatie inhouden.
Motivatie
Gewijzigde organisatievorm
Na een grondige evaluatie van de werking van de lokaal contactpunten bij Unia wenst de
organisatie het aantal fysieke contactpunten te beperken tot 5 regionale antennes (één per
provincie). Het voordeel dat Unia hierbij ziet is dat de 2 medewerkers die actief zijn in de provincie
efficiënter zouden kunnen samenwerken en samen ondersteuning bieden aan de ganse regio. Unia
stelde de vraag aan het stadsbestuur om zich in Brugge te mogen vestigen en daarbij terug een
samenwerking met stadsbestuur aan te gaan (bijlage 4).
Om tot die nieuwe samenwerking te komen onderzocht Unia welke organisatievorm de meeste
impact garandeert en welke inhoudelijke werking meer kan aansluiten bij de noden van de stad.
Daarom werd een samenwerkingsvoorstel opgemaakt dat is afgestemd op ons bestuursakkoord
2019-2024 en meerjarenplanning 2020-2025. Unia stapt hierbij af van de klassieke
samenwerkingsovereenkomst met een gelijke dienstverlening voor alle steden.
Aanbod van minimum en maximumdienstverlening
De minimumdienstverlening bestaat uit Unia's decretale verplichtingen, nl. het opvolgen van
meldingen rond discriminatie en het geven van informatie en advies. Elk jaar maakt Unia een
jaarverslag op dat het aantal meldingen in de stad in kaart brengt en een overzicht van hun
werking in Brugge weer geeft.
Als gaststad biedt Unia ook een maximum dienstverlening aan waar we zelf de voorwaarden voor
uitwerken. Vertrekkende vanuit het bestuursakkoord 2019-2024 en meerjarenplanning 2019-2024
zullen we via overleg met de experts van de diversiteitsdienst, de burgemeester en Unia de drie
prioriteiten bepalen waar we een concrete samenwerking met Unia aan gaan. De aangeboden
dienstverlening zal aldus op maat van de stad uitgewerkt worden en zich manifesteren onder de
vorm van beleidsadvies, beleidsondersteuning en uitbouw van regionaal lerende netwerken.
Nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020-2026
De diversiteitsdienst stelde, in samenspraak met Unia, een samenwerkingsovereenkomst op voor
de periode 2020 tot en met 2026 (bijlage 1).
Engagementen
Unia biedt ter ondersteuning van het lokaal gelijke kansenbeleid een aanbod op maat dat wordt
geconcretiseerd in een actieplan. Dit actieplan is een concretisering van de beleidsdoelstellingen
van de diversiteitsdienst die opgenomen staan in het meerjarenplan 2020-2025. Het actieplan
wordt vorm gegeven en besproken tijdens het structureel overleg (met burgemeester,
diversiteitsdienst en Unia) dat jaarlijks gehouden wordt. Het stadsbestuur ziet Unia als een
volwaardige partner in het geven van advies voor het uitwerken van het stedelijk beleid. Er is
afstemming rond de projecten die discriminatie bestrijden en/of gelijke kansen bevorderen voor
het uitwerken van beleidsplannen.
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Er worden jaarlijkse overlegmomenten georganiseerd tussen Stad Brugge en Unia en eventuele
partners. Tussen de Ombudsdienst en Unia is er de nodige uitwisseling en doorverwijzing van
burgers.
Communicatie
De overeenkomst bevat de nodige afspraken rond de communicatie over de lokale werking van
Unia en gezamenlijke activiteiten via verschillende media (website, facebook, Stadsmagazine,..)
Onthaal melders
De stad voorziet de mogelijkheid voor Unia om melders te ontvangen op afspraak en garandeert
hierbij de nodige privacy. De stad zorgt ervoor dat zijn medewerkers correct doorverwijzen naar
Unia.
Logistiek
Er zijn logistieke afspraken gemaakt tussen Unia en stad Brugge voor wat betreft het voorzien van
bureaumateriaal en overhead. Daarnaast werd er door het OCMW Brugge een overeenkomst
opgemaakt voor wat betreft gebruiksrecht van de bureauruimtes in Hoogstraat 9 als werkplek voor
de lokale medewerkers van Unia. Deze overeenkomst werd toegevoegd aan de algemene
overeenkomst (bijlage 2).

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

Bijlagen
1.

samenwerkingsovereenkomst 2020-2026 - UNIA - Stad Brugge.docx
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Samenwerkingsovereenkomst tussen Unia (het Interfederaal
Gelijkekansencentrum) en stad Brugge met betrekking tot de
lokale werking van Unia gedurende de periode 2020 tot en met
2026.

Aanleiding en context van het Samenwerkingsovereenkomst
1.

Opdrachten van Unia
1.1. Sinds 15 maart 2014 werd Unia geïnterfederaliseerd. Zoals vermeld in artikel 3 van
het Samenwerkingsakkoord (12/06/2013) heeft Unia de volgende opdrachten :
a)

Het bevorderen van de gelijkheid van kansen en omgaan met de diversiteit in onze samenleving
en het bestrijden van elke vorm van discriminatie, onderscheid, uitsluiting, beperking, uitbuiting of
voorkeur op grond van: een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationaliteit, nationale of
etnische afstamming, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, sociale positie, geboorte, vermogen,
leeftijd, het geloof, levensbeschouwing, gezondheidstoestand, politieke of syndicale overtuiging,
handicap, fysieke of genetische eigenschap.

b) De taken vervullen voorzien in art. 33, §2, van het Verdrag van de Verenigde Naties van
13 december 2006 inzake de rechten van personen met een handicap.
1.2. Unia voert zijn opdrachten uit in een geest van dialoog en van samenwerking met de
verenigingen, instellingen, organen en diensten die, geheel of gedeeltelijk, dezelfde opdrachten
uitvoeren als Unia of rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van deze opdrachten.
1.3. Unias in de uitoefening van zijn opdrachten volkomen onafhankelijk,
overeenkomstig de Principes van Parijs, zoals bepaald in de bijlage van Resolutie
48/138 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 20 december
1993.

2. Lokale werking van Unia
Gezien de wettelijke taken van Unia (als werkgever van de lokale medewerker) is het cruciaal dat de
lokale vertegenwoordiging onafhankelijk kan werken.
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Het Samenwerkingsakkoord voorziet in artikel 6,§1, laatste alinea: “De gemeenten van het
werkingsgebied van het meldpunt kunnen bijdragen aan de financiering ervan mits respect voor
de onafhankelijkheid van de meldpunten.”
En verder in artikel 13§2:“De personeelsleden van Unia oefenen hun functie op loyale,
zorgvuldige en integere wijze uit onder het gezag van de codirecteurs. Buiten de uitoefening
van hun ambt vermijden zij elke handelwijze die het vertrouwen van het publiek in hun dienst
kan aantasten.”1
Het werkingsgebied van Unia is België en in deze context Vlaanderen, de lokale
vertegenwoordiging werkt dus steeds voor de ruime regio van Brugge.
De lokale medewerker kan ook samenwerken met andere dan stedelijke partners voor bv. lokale
projecten, het opstarten van een netwerk of preventieve acties.

Artikel 1: Partijen
Deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten tussen:

-

-

Enerzijds het Interfederaal Gelijkekansencentrum, Koningsstraat 138,1000 Brussel,
vertegenwoordigd door Els Keytsman en Patrick Charlier, directeurs, hiernagenoemd
“Unia”
Anderzijds de stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge, vertegenwoordigd door algemeen directeur
Colin Beheydt en voorzitter van de gemeenteraad Annick Lambrecht, hierna genoemd “de
stad”.

Artikel 2: Doelstellingen
Deze samenwerkingsovereenkomst omschrijft :

•

De samenwerking tussen Unia en de stad om de lokale werking (discriminatie te bestrijden en
gelijke kansen te bevorderen op lokaal niveau) in regio Brugge te waarborgen.

•

Wederzijdse verwachtingen, geconcretiseerd in een actieplan, die een laagdrempelige en efficiënte
werking mogelijk maken.

Artikel 3: Engagementen van Unia
Unia biedt ter ondersteuning van het lokale gelijke kansenbeleid een aanbod op maat dat wordt
geconcretiseerd in een actieplan in overleg met de burgemeester of bevoegde schepen.

Artikel 4: Engagementen van de stad Brugge
De stad ziet Unia als een volwaardige partner in het geven van advies voor het uitwerken van het
stedelijke beleid. Er is afstemming rond projecten die discriminatie bestrijden en/of gelijke kansen
bevorderen en voor het uitwerken van beleidsplannen.

1

Meer informatie over het beschermen van privacy vind u hier: http://www.diversiteit.be/privacy
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Artikel 5: Procedures
1. Zowel de stad als Unia kunnen onafhankelijk beslissingen nemen over inhoudelijke krachtlijnen,

2.

3.
4.

5.

projecten, acties... Indien nodig wordt er een specifieke projectovereenkomst gemaakt met
duidelijke rechten en plichten van elke partij.
De Ombudsman van de stad verwijst burgers met meldingen die een vermoeden van
discriminatie inhouden en waarvoor hij niet bevoegd is, door naar Unia. Omgekeerd verwijst
Unia burgers met meldingen over de diensten van het stadsbestuur, de lokale politie, het
OCMW, de intercommunales en de overige diensten waarvoor hij reglementair bevoegd is,
door naar de Ombudsman van de stad. De Ombudsman trekt deze dossiers maar overleg
met Unia blijft steeds mogelijk.
De samenwerking tussen Unia en de Ombudsman behelst de uitwisseling van relevante
informatie inzake de meldingsfunctie en het doorverwijzen naar elkaar.
De stad respecteert de privacy van meldingen en melders. De stad erkent de expertise en
verantwoordelijkheid van Unia hierin. Unia heeft een inspanningsverbintenis om alle meldingen te
behandelen.
Er worden volgende overlegmomenten georganiseerd:

•

Structureel overleg:
Aanwezigen: Burgemeester of bevoegde schepen verantwoordelijk voor diversiteit, diensthoofd
diversiteitsdienst, lokale medewerker(s) Unia en de directie van Unia.
Timing: Minstens één keer per jaar
Doelstellingen:

o
o
o

o
•

Afstemming lokale werking
Doorgeven structurele signalen m.b.t. discriminatie en gelijke kansen.
Rapportage en jaarlijkse evaluatie van de samenwerking. Dit wordt voorbereid
door de lokale medewerker in overleg met de verantwoordelijke van de stad.
Indien er hierdoor wijzigingen ontstaan aan het samenwerkingsakkoord wordt
het verslag van dit overleg automatisch als annex bij het
samenwerkingsakkoord gevoegd.
Bespreking toekomstige lokale werking.

Periodiek inhoudelijk overleg:
Aanwezigen: lokale medewerker(s) Unia, diensthoofd diversiteitsdienst, expert diversiteit en expert
integratie diversiteitsdienst
Timing: Minstens 2 keer per jaar
Doelstellingen: evalueren dagelijkse samenwerking, operationaliseren acties en projecten
specifiek in samenwerking met de diversiteitsdienst, afspraken, …

•

Brugs overleg
Aanwezigen: lokale medewerker(s) Unia, expert diversiteit, expert integratie diversiteitsdienst
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Timing: Minstens 5 keer per jaar (januari, maart, mei, september, november)
Doelstellingen: evalueren dagelijkse samenwerking, operationaliseren acties en projecten specifiek
in samenwerking met de diversiteitsdienst, afspraken en taakverdeling, …

•

thema overleg
Aanwezigen: lokale medewerker(s) Unia, expert diversiteit, (externe) stakeholders betrokken thema
(bv. horeca, huisvesting, onderwijs, arbeid,…) en/of diensthoofd diversiteitsdienst
Timing: ifv implementatie actieplan
Doelstellingen: zicht krijgen op thema en context, adviseren, operationaliseren acties en projecten
specifiek mbt het thema , …

Artikel 6: Communicatie
1. Pers
Bij gemeenschappelijke projecten, acties… wordt een gemeenschappelijke communicatiestrategie
bepaald.
Als één van beide partijen – de stad of Unia – over de lokale werking communiceert, doet ze dat steeds in
overleg met de andere partij.

2. Concrete afspraken
Huisstijl:De stad beschikt over een eigenhuisstijl. Activiteiten die in samenspraak met UNIA
plaatsvinden, worden in onderlinge afspraak(bv. gebruik van logo’s) tussen de
communicatiediensten gemaakt. De concrete afspraken hierover worden gemaakt door de
contactpersonen communicatie (zie bijlage).
De stedelijke website vermeldt duidelijke informatie (Wat? Waar? Waarom? Wie?) over de lokale
werking. Indien er projecten worden uitgewerkt, worden die ook vermeld op de website.
Unia verbindt zich er toe een standaardtekst over de lokale werking te bezorgen aan de stad.
De stad past deze tekst aan in de stijl die wordt toegepast voor alle teksten op de
website.
E‐zines/Stadsmagazine/Personeelsblad (Infocontact): de Stad verbindt zich ertoe Unia te
vermelden wanneer relevant.
Sociale media: de stedelijke pagina’s ondersteunen het lokale Unia door te berichten over
haar lokale initiatieven en/of de zetedelen. De stedelijke dienst Communicatie en Citymarketing
kan daarover beslissen.

3. Ondersteuning acties en projecten:
Bij gemeenschappelijke projecten is er ondersteuning op vlak van communicatie door zowel de dienst
Communicatie en Citymarketing van de stad als de communicatiedienst van Unia. De concrete
afspraken hierover worden gemaakt door de contactpersonen communicatie (zie bijlage).

Artikel 7: Onthaal van melders i.v.m. mogelijke discriminatie
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1. Unia heeft de expertise en de verantwoordelijkheid op kwalitatieve wijze meldingen i.v.m.
discriminatie/ gelijke kansen te behandelen.

2. De stad voorziet de mogelijkheid voor Unia om melders te ontvangen op afspraak en
garandeert hierbij de nodige privacy.

3. De stad zorgt ervoor dat zijn medewerkers correct doorverwijzen naar Unia.
4. Unia zorgt ervoor dat de lokale medewerker(s) bereikbaar is(via mail, telefoon)
Artikel 8: Logistieke afspraken
1. UNIA voorziet voor zijn lokale medewerker(s):
•
•
•
•
•
•
•

een PC
de noodzakelijke software
een GSM met abonnement
klein bureaumateriaal
serverruimte
betaling vervoerskosten
indien nodig ergonomische bureaustoel

2. Het OCMW Brugge verleent het gebruiksrecht van een ongemeubeld lokaal (oppervlakte 8m²) in
Hoogstraat 9 dat kan ingericht worden als werkplek voor lokale medewerker(s) van Unia. Voor
het medegebruik van dit lokaal zal een jaarlijkse vergoeding worden betaald. Alle modaliteiten tot
medegebruik zijn terug te vinden in bijgevoegde overeenkomst. Indien er wijzigingen ontstaan
wordt de nieuwe overeenkomst van medegebruik automatisch als annex bij het
samenwerkingsakkoord gevoegd.

3. De stad voorziet in verdere facilitaire ondersteuning
•

Een werkplek met minimaal:
Een bureau en bureaustoel per lokaal medewerker
Indien mogelijk: Internetaansluiting voor het operationele netwerk van de stad.
Aansluiting op een operationele printer
Telefoonaansluiting voor het vaste telefoonnet
Een afsluitbare kast of andere opbergruimte
Medegebruik van groter bureaumateriaal zoals beamer, flipchart…. – indien ter beschikking

o
o
o
o
o
o
•

De medewerker kan minimaal gebruik maken van:
Sanitaire voorzieningen
Drank en keukenvoorzieningen
Printer en papier
Telefoonlijn

o
o
o
o

In twee exemplaren opgemaakt te Brugge op
Namens UNIA

Namens de stad Brugge

Els Keytsman
Directeur

Annick Lambrecht
Voorzitter gemeenteraad
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Patrick Charlier
Directeur

Colin Beheydt
Algemeen directeur

BIJLAGE 1: CONTACTPERSONEN
Elke wijziging van de contactpersoon wordt onmiddellijk schriftelijk (per mail) aan de andere partij gemeld. Dit
schrijven maakt dan onlosmakelijk deel uit van de huidige overeenkomst.

1. Inhoudelijk
Unia: Marco Van Haegenborgh, Diensthoofd dienst Lokaal, tel 02 212 31 02,
marco.vanhaegenborgh@unia.be
Stadsbestuur: Burgemeester Dirk De fauw, burgemeester@brugge.be, en diensthoofd diversiteit
Annick Vandamme, Annick.Vandamme@brugge.be, tel 050 44 82 47

2. Logistiek & ICT
Unia: Emmanuel Schelfthout, Emmanuel.schelfthout@unia.be, tel 02 212 30 71
Stadsbestuur: Annick Vandamme, Annick.Vandamme@brugge.be, tel 050 44 82 47
3. Communicatie
Unia: Marco Van Haegenborgh marco.vanhaegenborgh@unia.be 02 212 31 02
Stadsbestuur: Annick Vandamme, Annick.Vandamme@brugge.be; tel 050 44 82 47
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BIJLAGE 2:

OVEREENKOMST VAN MEDEGEBRUIK
TUSSEN:
1. Het OCMW Brugge, met burelen te 8000 Brugge, Ruddershove 4, hier vertegenwoordigd
door haar adjunct-algemeendirecteur, de heer Christian Fillet en haar voorzitter, de heer
Pablo Annys
Hierna genoemd ‘de eigenaar’

2. De onafhankelijke openbare instelling Unia, met burelen te 1000 Brussel, Koningsstraat 138,
hier vertegenwoordigd door de directeurs Els Keytsman en Patrick Charlier.
Hierna genoemd ‘de gebruiker’

WERD OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:
1. Preliminair: het OCMW Brugge is eigenaar van het pand gelegen te 8000 Brugge, Hoogstraat
9, gekend als het ‘Sociaal Huis’.
2. De eigenaar verleent aan de gebruiker het gebruiksrecht van een ongemeubeld lokaal
(oppervlakte 8m²), gelegen in bovenvermeld pand. Dit lokaal bevindt zich op de tweede
verdieping en is genummerd 2.17.
Het medegebruik is beperkt tot de openingsdagen/uren van het Sociaal Huis.
3. Voor het medegebruik van dit lokaal zal een jaarlijkse vergoeding worden betaald t.b.v.
€1.360. Desgevallend zal pro rata temporis deze vergoeding verschuldigd zijn. De vergoeding
wordt jaarlijks herzien door koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen. Als
basisindexcijfer wordt het indexcijfer genomen van de maand voorafgaand aan de
ondertekening van huidige overeenkomst. De betaling gebeurt na facturatie door de
eigenaar en voor de vervaldag van de factuur.
4. De overeenkomst neemt een aanvang op 1 januari 2020 en geldt voor onbepaalde duur.
Beide partijen kunnen deze opzeggen mits een opzegtermijn van 6 maanden, ingaand de
eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van opzegging. De opzegging gebeurt
rechtsgeldig per gewone mail/brief. De gebruiker kan zijn rechten niet overdragen.
5. Bovenvermelde vergoeding voor medegebruik omvat naast het gebruik van het lokaal ook
het volgende:
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-

de terbeschikkingstelling van de gemeenschappelijke delen (gang, lift, fietsenberging,
sanitaire installatie, terras, keuken)
Het onderhoud (poetsen) volgens de gebruikelijke frequentie van de andere burelen.
Energie en verwarming
De mogelijkheid aan te sluiten op het bestaand datanetwerk
Gebruik van de afvalcontainers

6. Alle huidige gekende en alle mogelijke toekomstige taksen, belastingen en lasten die louter
voortspruiten uit het gegeven gebruiksrecht, zijn ten laste van de gebruiker.
7. Partijen zijn akkoord om een voorafgaande plaatsbeschrijving op te maken van de ter
beschikking gestelde kantoorruimte vermeld sub 2 (niet van de gemene delen).
8. De gebruiker mag geen verbouwings-, verbeterings- of aanpassingswerken uitvoeren zonder
voorafgaande goedkeuring van de technische dienst van het OCMW Brugge
9. Brandverzekering: de eigenaar heeft een verzekering met afstand van verhaal t.o.v. de
medegebruikers. De medegebruiker dient derhalve geen afzonderlijke verzekering brand en
aanverwante risico’s voor het gebouw af te sluiten, doch zal op eigen initiatief wel een
aangepaste verzekering dienen af te sluiten voor brand en aanverwante risico’s voor eigen
materiaal (verzekering inhoud).

Huidige overeenkomst werd opgemaakt te Brugge op 1 januari 2020, in evenveel exemplaren als er
partijen zijn. Elke partij erkent door ondertekening een exemplaar te hebben ontvangen.

In twee exemplaren opgemaakt te Brugge op
Namens de eigenaar

Namens de gebruiker

Christian Fillet
Adjunct-algemeendirecteur Brugge

Els Keytsman
directeur

Pablo Annys
Voorzitter OCMW Brugge

Patrick Charlier
directeur

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Sustainable Development Goals (SDG's) vormen een wereldwijd kader voor steden en
gemeenten om mondiale uitdagingen aan te pakken en te werken aan een inclusieve duurzame
samenleving. Zowel hier als in het Zuiden werken lokale overheden aan de ambitie om te zorgen
voor een stad waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen. Die gemene deler is een
belangrijk uitgangspunt voor het opstarten van een mondiaal partnerschap.
Volgens de cijfers van VVSG telt Vlaanderen momenteel 32 stedenbanden die vooral een
bestuurlijke samenwerking beogen. Ook stad Brugge wenst een mondiaal partnerschap uit te
bouwen met Ebolowa (Kameroen), waarin naast bestuurlijke samenwerking ook zal ingezet worden
op samenwerking met privé- en middenveldactoren (zie 2019_CBS_05794). Deze ambitie werd ook
opgenomen in het bestuursakkoord 2019-2024 (beleidspunt 198) en vertaald in het meerjarenplan
2020-2025 (SA0399: "Stad Brugge bouwt binnen het kader van de SDG's en Fair Trade Stad aan
een mondiaal partnerschap").
Vanuit een uitvoerige partnersearch en na een identificatiebezoek in Ebolowa (Kameroen) in
november 2019, werd in het college van 20 december 2019 beslist om een samenwerking met
deze stad verder te onderzoeken. De mogelijkheden tot samenwerking zijn intussen in kaart
gebracht en de samenwerkingsovereenkomst staat op punt.
Om effectief van start te gaan met een partnerschap tussen Communauté Urbaine d'Ebolowa (CUE)
en Stad Brugge, moet de samenwerkingsovereenkomst eerst ondertekend worden. Dit is voorzien
tussen 22 en 29 april, wanneer een delegatie uit Ebolowa op werkbezoek komt naar Brugge.
Motivatie
Samenwerkingsovereenkomst
Nu de mogelijke domeinen van samenwerking onderzocht en bepaald zijn, werd samen met
Communauté Urbain d'Ebolowa (CUE) een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de
voorwaarden, doelstellingen, basisprincipes en duidelijke afspraken omtrent samenwerking en
financiering zijn vastgelegd. De samenwerkingsovereenkomst werd positief geadviseerd door
juridisch adviseur Chris Pauwels (zie bijlage). Om de samenwerking tussen beide steden concreet
te maken, wordt aan deze overeenkomst, ook een afsprakennota i.f.v. werkbezoeken en een
jaarlijks actieplan toegevoegd. Alle vermelde documenten zijn in bijlage terug te vinden.
Aan het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad wordt gevraagd de
samenwerkingsovereenkomst goed te keuren, zodoende de samenwerking tussen beide steden te
kunnen bekrachtigen tijdens het werkbezoek van de Kameroense delegatie van 22-29 april 2020 in
Brugge.
Inhoud samenwerkingsovereenkomst
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De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Brugge en CUE is opgesteld in het Frans en het
Nederlands en omvat onderstaande elementen, waarvan de belangrijkste uitgelicht worden in deze
nota.
1. Doelstellingen van het partnerschap
Het partnerschap tussen stad Brugge en CUE heeft tot doel:
a)
Het faciliteren en/of versterken van duurzame productie en consumptie van cacao en
chocolade in Ebolowa en Brugge;
b)
Werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling in beide steden, in het kader van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s);
c)

Het bevorderen van uitwisselingen tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld.

2. Domeinen van samenwerking
Het partnerschap tussen stad Brugge en CUE omvat 3 domeinen, gelinkt aan de SDG's:
2.1. Duurzame stedelijke ontwikkeling
Dit omvat de domeinen waarop inhoudelijk zal samengewerkt worden. Er werd een selectie
gemaakt van beleidsdomeinen waarin concrete acties gerealiseerd kunnen worden tussen 2020 en
2025:
lokale economie, openbaar domein, milieu/omgeving, vrije tijd, toerisme, sport en fair trade.
Deze worden opgenomen in de jaarlijkse actieplannen die verder worden uitgewerkt door de
coördinatoren van het partnerschap na het werkbezoek van de Kameroense delegatie in april. Voor
2020 - 2021 werd een eerste voorstel van actieplan uitgewerkt (zie punt 6).
2.2. Bestuurskrachtversterking, gelijke kansen en burgerparticipatie
Binnen het partnerschap en de vooropgestelde acties zal specifieke aandacht zijn voor het
bevorderen van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie. Een van de zaken waar sterk
wordt op ingezet, is burgerparticipatie en communicatie van de stad naar de inwoners toe.
2.3. Administratie en praktische voorbereiding
Om het partnerschap zelf en de betreffende acties goed op te volgen, zijn wederzijdse
werkbezoeken naar de partnerstad noodzakelijk. Dit brengt administratieve voorbereiding voor
beide steden met zich mee zoals reis- en verblijfskosten, visa, vaccins,...
3. Voorgestelde projecten
Het partnerschap tussen stad Brugge en Ebolowa beoogt naast een bestuurlijke samenwerking, ook
betrokkenheid van diverse stakeholders zoals onderwijsinstellingen (vb Ter Groene Poorte en
Brugse Fair Trade Scholen), middenveldorganisaties (ngo's, verenigingen, socio-culturele
organisaties ...) en privéactoren (chocolatiers,...). Momenteel hebben de 2 coördinatoren van het
partnerschap een actieplan opgemaakt voor 2020-2021 binnen de vooropgestelde budgetten (zie
bijlage). De belangrijkste acties worden hieronder vermeld.
Acties 2020-2021
Fair Trade
Ebolowa als cacaostad en Brugge als chocoladestad, willen inzetten op het verduurzamen van de
chocoladeketen (zie 2020_CBS_00891). In eerste instantie zal er zowel in Brugge als in Ebolowa
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een traject worden opgezet met de focus op capaciteitsopbouw van de Brugse chocolatiers (en
chocolatiers in opleiding) en de cacaoproducenten van de coöperatie Bityli in Ebolowa. Daarnaast
wordt de mogelijkheid onderzocht om de Brugse stadschocolade 'Sjokla' te produceren met de
cacaobonen van Bityli. Er zal ook een uitwisseling worden opgezet tussen Brugse Chocolatiers, de
coöperatie Bityli en de landbouwschool CRA die studenten opleidt tot cacaoboer en chocolatier.
Lokale Economie
De CUE wil als stad meer inkomsten genereren die opnieuw kunnen geïnvesteerd worden in
verdere stadsontwikkeling. Momenteel haalt men deze inkomsten vooral uit het standgeld van de
lokale handelaars op de markt. Op termijn zal men ook inkomsten halen uit het stadshotel dat
momenteel naar zijn afwerkingsfase toeloopt. Ebolowa wenst meer knowhow te verwerven om
privé-actoren aan te trekken en om meer inkomsten te genereren uit publieke activiteiten, zoals de
stedelijke events. Dit laatste is een van de acties die in het kader van het partnerschap zal worden
uitgewerkt.
Openbaar Domein
Samen met de bevoegde diensten zijn verkennende gesprekken gevoerd rond de mogelijke
domeinen van samenwerking zoals een afvalbeheersplan (organisatie ophaling, sensibilisatie
bevolking) voor de wijken waar afvalophaling moeizaam verloopt, beheer en vernieuwing van
nutsvoorzieningen (vb het tekort aan waterpunten voor drinkbaar water), het beheer van het
stadsbos en publieke parken, het voorzien en inrichten van sportvelden en speeltuinen, ... Binnen
het actieplan zullen een aantal haalbare acties met een grote impact voor de bevolking worden
opgenomen, zoals de ondersteuning van het USEP jongerenproject. Dit project voorziet een
opleiding aan kansarme jongeren i.k.v. het beheer van het openbaar domein om hun kansen in het
onderwijs of op de arbeidsmarkt te vergroten.
Sport en vrije tijd
Jeugdwerk in Ebolowa is gericht op opleiding en het aanleren van vaardigheden i.f.v. de
arbeidsmarkt. In Brugge is jeugdwerk georganiseerd rond vrije tijd. Langs beide kanten wordt
interesse getoond in de manier waarop jeugdwerk wordt georganiseerd. Binnen het actieplan zal
werk gemaakt worden om te bekijken hoe 'vrije tijd' verder uitgewerkt en versterkt kan worden in
Ebolowa. Aangezien in beide steden voetbal alomtegenwoordig is, wordt ook deze piste verder
verkend.
Communicatie en participatie
Lokale besturen staan dicht bij de burger en hebben de taak hen bij het stedelijk beleid te
betrekken. Momenteel verloopt de communicatie van de Communauté Urbaine d'Ebolowa
hoofdzakelijk via aankondigingen op de radio. Er is nood aan een website van de CUE die alle
informatie van het stadsbestuur bundelt. Daarnaast worden ook jongerenclubs opgericht in scholen
in Ebolowa om via de SDG's de jongeren te betrekken bij het stedelijk beleid en hen aan te
moedigen mee te werken aan de leefbaarheid van de stad.
Het actieplan voor 2022-2025 zal verder worden uitgewerkt tijdens en na het bezoek van de
Kameroense delegatie van 22-29 april 2020 in Brugge.
4. Verbintenissen van de steden
De partnersteden verplichten zich gezamenlijk tot het behalen van de vooropgestelde resultaten,
mits voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden zoals het voorzien van personele, logistieke
en financiële middelen. Zowel in Ebolowa als in Brugge is er een coördinator bevoegd voor de
coördinatie van het partnerschap. Gezien het partnerschap een samenwerking inhoudt op diverse
beleidsdomeinen is de technische en inhoudelijke expertise van andere personeelsleden bij beide
steden onontbeerlijk. Elke stadsdienst die zich engageert voor de realisatie van een of meerdere
acties binnen het actieplan van het partnerschap, duidt een contactpersoon aan die rechtstreeks
communiceert met de betreffende collega in de partnerstad. Daarnaast voorziet elke in het
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partnerschap participerende stadsdienst vanaf 2022 ook eigen financiële middelen i.f.v. de
realisatie van de voor hun van toepassing zijnde acties, mits de financiële raming ervan eerst
voorgelegd wordt aan en goedgekeurd wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.
5. Geraamde begroting en financiële procedure
- In de samenwerkingsovereenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent:
5.1 de opmaak van de begroting en het beheer van de financiële middelen: de voorziene middelen
zijn enkel bestemd voor betaling van kosten verbonden aan acties van het actieplan conform de
vooropgestelde begroting
5.2 de financiële transacties tussen beide steden: openen aparte rekening, hanteren van
verdeelsleutel 80-20, voorwaarden financieel verslag,...
5.3 de voorwaarden voor terugvordering van toegekende bedragen indien de afspraken niet
nageleefd worden.
De beschikbare financiële middelen zijn niet opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst,
gezien dit deels afhankelijk is van subsidiërende overheden en externe fondsen. Verderop in deze
nota is een overzicht van de budgetten te vinden tot 2025.
6. Opvolging en evaluatie partnerschap
Om een goede opvolging van het partnerschap te garanderen is het noodzakelijk op regelmatige
basis ontmoeting tussen beide steden te realiseren d.m.v. minstens 1 werkbezoek aan beide
partnersteden per jaar. Aan de samenwerkingsovereenkomst werd een afsprakennota rond
werkbezoeken toegevoegd (zie bijlage).
De coördinatoren van het partnerschap voorzien een jaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing
van de actieplannen. Deze jaarlijkse actieplannen worden voorgelegd aan het College van
Burgemeester en schepenen. In 2022 wordt een tussentijdse evaluatie en in 2025 een
eindevaluatie voor het gehele partnerschap voorzien en voorgelegd aan de gemeenteraden van
beide steden.
7. Duur en vernieuwen
De samenwerkingsovereenkomst tussen stad Brugge en CUE heeft een looptijd van 5 jaar (20202025). De overeenkomst kan verlengd worden na positieve evaluatie en akkoord van beide
gemeenteraden.
8. Communicatie
Elke partij streeft naar volledige en transparante communicatie waarbij kennis over de
samenwerking openlijk wordt gedeeld. In alle communicatie over de realisaties van het
partnerschap wordt de samenwerking tussen beide steden vermeld.
9. Geschillen
Geschillen die voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de samenwerkingsovereenkomst zullen in
onderling overleg worden opgelost door middel van dialoog. Indien de nagestreefde doelstellingen
niet langer bevredigend zijn voor beide partijen, kan het partnerschap na onderling overleg
beëindigd worden.
10. Wijze van uitvoering
De samenwerkingsovereenkomst is een rechtsgeldig document en vangt aan na ondertekening
door beide partijen in april 2020.
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Beschikbare budgetten partnerschap:
- In het meerjarenplan van stad Brugge is voor het mondiaal partnerschap een budget voorzien
van:
2020: 43.415 € (inclusief 15.000 € subsidie Provincie West-Vlaanderen)
2021: 51.530 € (inclusief 15.000 € subsidie Provincie West-Vlaanderen + 10.000 € subsidie via EU
project Food Wave voor uitwisseling jonge chocolatiers)
2022: 39.630 € (inclusief 15.000 € subsidie Provincie West-Vlaanderen, dit bedrag dient nog
toegevoegd te worden via aanpassing meerjarenplanning)
2023: 37.730 €
2024: 35.750 €
2025: 33.840 €
- CUE voorziet jaarlijks 10.000 € eigen middelen.
- Naast de eigen financiële middelen zullen de beide partnersteden ook op zoek gaan naar
subsidies (vb UN Cameroon, EU en Koning Boudewijnstichting) en fondsen via communitybased
events zoals de warmste week, en initiatieven zoals de verkoop van Sjokla,....
- Tot slot wordt de haalbaarheid onderzocht voor een online-tool waarmee personeelsleden en
Bruggelingen hun vlucht kunnen compenseren ten voordele van het aanplanten van bomen in
Brugge en Ebolowa. Dit wordt verder besproken en uitgewerkt met de klimaatcoördinator en
cluster openbaar domein.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies.
Voor 2020 is op dit ogenblik (10/3/20) slechts 29.293,01 euro krediet beschikbaar op de
voorgestelde actie SA00399. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij voorkeur, en in de mate
van het mogelijke, kredieten verschoven worden ipv het vragen van extra kredieten. Verschuiving
van kredieten kan binnen bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak of binnen
bevoegdheid CBS via interne kredietaanpassing.
We stellen voor om de niet-nominatieve toelage t.b.v. 15.000 euro te verschuiven naar
werkingskosten (bvb. 61460100). Dit kan via een interne afspraak in 2020 en met de
eerstvolgende aanpassing meerjarenplan voor de volgende jaren.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een principedossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Verschuiving toelage Provincie t.b.v. 15.000 euro naar 2022 kan via de volgende aanpassing van
het meerjarenplan.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI016000
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• Actie: SA00399
• Rekening: 61441100,62313000,614601000,61530000,64961000,61442000,61540100
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 43.415 €, waarvan nog 29.674€ beschikbaar op 6/03/2020
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Budget mondiaal partnerschap
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 74050000
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 15.000 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: subsidie Provincie West-Vlaanderen i.k.v. mondiaal partnerschap
• Dienstjaar: 2021
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 61441100,62313000,614601000,61530000,64961000,61442000,61540100
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 41.530 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Budget mondiaal partnerschap
• Dienstjaar: 2021
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 74050000
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 15.000 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: subsidie Provincie West-Vlaanderen i.k.v. mondiaal partnerschap
• Dienstjaar: 2022
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 61441100,62313000,614601000,61530000,64961000,61442000,61540100
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 39.630 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Budget mondiaal partnerschap
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• Dienstjaar: 2022
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 74050000
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 15.000 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: subsidie Provincie West-Vlaanderen i.k.v. mondiaal partnerschap (nog toe te
voegen via aanpassing meerjarenplan)
• Dienstjaar: 2023
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 61441100,62313000,614601000,61530000,64961000,61442000,61540100
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 37.730 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Budget mondiaal partnerschap
• Dienstjaar: 2024
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 61441100,62313000,614601000,61530000,64961000,61442000,61540100
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 35.750 €
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Budget mondiaal partnerschap
• Dienstjaar: 2025
• Beleidsitem: BI016000
• Actie: SA00399
• Rekening: 61441100,62313000,614601000,61530000,64961000,61442000,61540100
• Bestelaanvraag: /
• Bedrag inclusief btw: 33.840€
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Budget mondiaal partnerschap
Beleidsinformatie
De subsidie van de provincie West-Vlaanderen werd toegekend voor een periode van 2019-20202021. Omdat het partnerschap pas in 2020 effectief van start gaat, werd via de deputatie een
verschuiving van de middelen (15.000€/jaar) bekomen voor de periode 2020-2021-2022. In het
meerjarenplan zal een aanpassing worden gedaan en 15.000€ ontvangsten worden toegevoegd
voor 2022.
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Besluit
Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen stad Brugge en Communauté Urbain d'Ebolowa voor de
periode 2020-2025 wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Samenwerkingsovereenkomst - Brugge-Ebolowa 2020-2025
Afsprakennota werkbezoeken.docx
Actieplan 2020-2021 Ebolowa-Brugge - MJP.pdf
Advies Chris Pauwels.pdf
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Samenwerkingsovereenkomst i.k.v. internationaal
partnerschap tussen Communauté Urbaine d’Ebolowa
(Kameroen) en Stad Brugge (België)
Convention de coopération de partenariat international entre
la Communauté Urbaine d'Ebolowa (Cameroun) et la Ville de
Bruges (Belgique)
1.

Signataires de la convention/ Ondertekenende partijen van de
samenwerkingsovereenkomst

De stad Brugge, vertegenwoordigd door mevrouw Annick Lambrecht, voorzitter Gemeenteraad
en de heer Colin Beheydt, algemeen directeur, hierna genoemd ‘Stad Brugge’
en
de Communauté Urbaine Ebolowa, vertegenwoordigd door Burgemeester Daniel Edjo’o, hierna
genoemd ‘CUE’,
onderschrijven een internationaal partnerschap dat uitgaat van een gedeelde visie, doelstellingen
en basisprincipes, gebaseerd op duidelijke afspraken.
Het doel van deze overeenkomst is de voorwaarden vast te stellen waarin de steden Ebolowa en
Brugge elkaar bijstaan en samenwerken in het algemeen belang van hun inwoners zoals
gespecificeerd in het bijgevoegde actieplan.

La Ville de Bruges, représentée par Mme. Annick Lambrecht, Président du conseil municipal, et
M. Colin Beheydt, Directeur Général, ci-après dénommée "Ville de Bruges"
et
La Communauté Urbaine d’Ebolowa, représentée par le Maire de la ville M. Daniel Edjo’o, ci-après
dénommée "CUE",
Signent un partenariat international sur la base d'une vision, d'objectifs et de principes communs,
reposant sur des accords clairs.
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les Villes de
Ebolowa et de Bruges s'entraident et coopèrent dans l'intérêt général de leurs habitants et
telles que précisées dans le plan d’action en annexe.
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2.

Contexte du partenariat/ Context partnerschap

Het meerjarenplan van de stad Brugge (2020-2025) en het meerjarenplan van Ebolowa (2020 2025) zijn gericht op duurzame (stads)ontwikkeling. Beide steden wensen te werken aan de
ontwikkeling van internationale partnerschappen. Samen streven zij naar de verwezenlijking van
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die een belangrijk kader vormen voor het
dagelijks beheer van beide steden en gericht zijn op een grotere samenhang tussen de
verschillende acties op het gebied van sociale, economische en ecologische duurzaamheid.
Daarnaast hebben beide steden ook enkele gemeenschappelijke stedelijke karakteristieken en een
gelijkaardig bevolkingsaantal.
Beide steden dragen ook het label "Fair Trade Town" en hebben een specifiek complementair DNA:
Ebolowa is een cacaostad, Brugge een chocoladestad. Zowel Brugge als Ebolowa zijn duidelijk
bereid zich te richten op de duurzame ontwikkeling van de cacao- en chocoladeketen.
Deze elementen werden verkend tijdens het bezoek van de delegatie van de stad Brugge aan
Ebolowa in november 2019. Ze droegen bij tot het definiëren van een gemeenschappelijk kader
voor de samenwerkingsovereenkomst waarbij verschillende actoren uit de lokale overheid, de
privésector, scholen en het maatschappelijk middenveld zullen betrokken zijn.
Le plan d’actions multi annuel de la ville de Bruges (2020-2025) et celui d'Ebolowa (2020 - 2025)
sont orientés sur le développement (urbain) durable. Ensemble, les deux villes souhaitent travailler
pour le développement des partenariats internationaux et poursuivent l’atteinte des Objectifs de
Développement Durable. En effet, les ODD constituent un cadre important pour la gestion
quotidienne des deux villes et visent une plus grande cohérence entre les différentes actions dans
le domaine de la durabilité sociale, économique et environnementale. En outre, les deux villes
partagent certaines caractéristiques urbaines communes et une population similaire.
Les deux villes engagées dans la promotion du commerce Equitable, portent également le label de
"Fair Trade Town" et ont un ADN spécifique complémentaire: Ebolowa étant une ville du cacao,
Bruges une ville du chocolat. Dans ce sens, Bruges et Ebolowa ont la volonté manifeste de se
concentrer sur le développement durable de la chaîne du cacao et du chocolat.
Ces éléments ont été explorés lors de la visite de la délégation de la ville de Bruges à Ebolowa en
novembre 2019. Cette visite a contribué à la définition d'un cadre commun pour l'accord de
coopération qui impliquera divers acteurs du gouvernement local, du secteur privé, des écoles et
de la société civile.
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3.

Les principes de base / basisprincipes

Elke stad onderschrijft de SDG’s en gebruikt deze als een framework voor de implementatie van
het actieplan.
Deze partnerschapsovereenkomst wordt ondertekend op basis van de volgende principes:
•
•
•
•
•
•
•

de partners tonen wederzijds respect en behandelen elkaar op basis van gelijkwaardigheid;
de relatie is gebaseerd op wederkerigheid waarbij elke partner een rol van betekenis kan
spelen;
de samenwerking heeft een duurzaam karakter en wordt geconcretiseerd aan de hand van
acties op korte en lange termijn met betrekking tot gezamenlijk overeengekomen thema's;
de samenwerking veronderstelt een engagement van de stedelijke diensten en van alle
actoren die een bijdrage leveren in de realisatie van dit partnerschap;
de samenwerking laat toe de bevolking te betrekken met het oog op het creëren van
draagvlak;
de samenwerking draagt bij aan de bewustwording van de SDG’s bij de bevolking in beide
steden;
elke stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het succes van het partnerschap.

Chaque ville approuve les ODD et les utilise comme cadre pour la mise en œuvre du plan d'action.
La présente convention de partenariat est signée sur la base des principes suivants :
•
•
•
•
•
•
•

les partenaires témoignent d’un respect mutuel et se traitent à base d’égalité ;
la relation est basée sur une réciprocité dans laquelle chaque partenaire peut jouer un rôle
significatif ;
la coopération a un caractère durable et est concrétisée par des actions à court et à long
terme autour de thèmes choisis communément ;
la coopération suppose un engagement des services municipaux et de tous les acteurs qui
contribuent à la réalisation de ce partenariat ;
la coopération permet d'impliquer la population au sens large en vue d’obtenir son soutien;
la coopération contribue à sensibiliser les populations des deux villes à s’approprier les
ODD;
chaque ville porte la pleine responsabilité de la réussite du partenariat.
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4.

Objectifs du partenariat/ doelstellingen van het partnerschap

Het partnerschap tussen stad Brugge en CUE heeft tot doel:
a)
b)
c)

Het faciliteren en/of versterken van duurzame productie en consumptie van cacao en
chocolade in Ebolowa en Brugge;
Werken aan duurzame stedelijke ontwikkeling in beide steden, in het kader van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s);
Het bevorderen van uitwisselingen tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld.

Le partenariat entre la ville de Brugge et CUE a pour but de:
a)
b)
c)

5.

Faciliter et/ou renforcer une production et une consommation durables de cacao et de
chocolat à Ebolowa et à Bruges ;
Œuvrer au développement urbain durable au sein des deux villes, dans le cadre des
objectifs de développement durable (ODD) ;
Promouvoir les échanges entre les acteurs de la société civile.

Les domaines de coopération/ Domeinen van samenwerking
Domeinen

Duurzame stedelijke
ontwikkeling

Inhoud

SDG’s

-

Sport
Toerisme
Milieu/ Omgeving
Vrije tijd
Openbaar domein
Lokale economie
Eerlijke handel

1_2_3_4_6_7_8_9_11_12_1
3

Bestuurskrachtversterking
, gelijke kansen en
burgerparticipatie

-

bevordering van gelijke kansen
en bestrijden van discriminatie
communicatie en
burgerparticipatie

5_10_11_16_17

Administratie en
praktische voorbereiding

-

-

organisatie werkbezoeken
(reis – en verblijf en andere
administratieve kosten)
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14_15_16_17

16 _ 17

Domaines politiques
Développement urbain
durable

Contenu

ODD

-

Sport
Tourisme
Environnement
Loisirs
Domaine publique
Économie locale
Commerce équitable

1_2_3_4_6_7_8_9_11_
12_13

Renforcer la
gouvernance locale,
l'égalité des chances et
la participation
citoyenne

-

la promotion de l'égalité des chances et
la lutte contre les discriminations
communication et participation
citoyenne

5_10_11_16_17

Coopération
institutionnelle

-

l'organisation de visites de travail
(Frais de voyage et d'hébergement,
frais administratifs et formalités
consulaires)

3 _ 16 _ 17

6.

-

14_15_16_17

Les projets envisagés et modalités de mise en œuvre / voorgestelde projecten

Het partnerschap tussen Brugge en Ebolowa is gepland voor vijf jaar (2020-2025). Op basis van de
gekozen domeinen van samenwerking, wordt in samenspraak, een jaarlijks actieplan opgemaakt.
Dit actieplan bepaalt welke projecten moeten worden uitgevoerd en hoe deze moeten worden
uitgevoerd.
De details van deze projecten zijn opgenomen in het actieplan, toegevoegd aan deze
overeenkomst.
Bij het uitvoeren van het actieplan wordt steeds rekening gehouden met een aantal factoren zoals
het stimuleren van overleg en transparante communicatie en betrokkenheid en capaciteitsopbouw
van de betrokken actoren.
Le partenariat entre Bruges et Ebolowa est envisagé pour cinq ans (2020-2025). Sur la base des
domaines de coopération choisis, un plan d'action annuel est établi en concertation. Ce plan
d'action détermine les projets devant être réalisés avec les modalités de mise en œuvre.
Le détail desdits projets est présenté en annexe de la présente convention.
Lors de la mise en œuvre du plan d'action, un certain nombre de facteurs sont toujours pris en
compte, tels que la promotion de la consultation et d'une communication transparente, la
participation et le renforcement des capacités des acteurs concernés, ...
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7.

Les engagements des parties/ verbintenissen van de steden

Ebolowa en Brugge verbinden zich in het kader van dit partnerschap tot:
a)
b)
c)
d)
e)

het ter beschikking stellen van hun kantoren, uitrusting en personeel voor de uitvoering
van de activiteiten van het partnerschap;
periodieke communicatie aan de partner, gemeenteraad, burgers, toezichthoudende en/of
subsidiërende overheden over alle ondernomen acties;
het zoeken en vrijmaken van de nodige middelen voor de medefinanciering van de
vastgestelde projecten;
Zorgen voor participatieve monitoring en evaluatie van het partnerschap door het opstellen
van twee jaarverslagen;
Het mobiliseren van andere potentiële actoren in beide steden die een technische,
wetenschappelijke bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van het partnerschap.

De partnersteden verplichten zich gezamenlijk tot het behalen van de vooropgestelde resultaten.
Elke stad benoemt een coördinator die verantwoordelijk is voor de activiteiten die in het actieplan
aan haar administratie zijn toegewezen en die gezag heeft over de ter beschikking gestelde
middelen.
De verantwoordelijkheden van de coördinator, met name voor het beheer van de financiën en de
logistiek die nodig zijn voor de organisatie en de uitvoering van het actieplan, worden voor elke
activiteit vastgelegd.
Ebolowa et Bruges s’engagent dans le cadre du présent partenariat à :
a)
b)

c)
d)
e)

Mettre à disposition leurs bureaux, équipements et personnel pour la réalisation des
activités du partenariat ;
Faire la communication périodique au partenaire, au conseil municipal, aux citoyens,
aux autorités de tutelle et/ou aux organes subsidiaires sur toutes les actions
entreprises ;
Rechercher et mobiliser les moyens nécessaires pour le cofinancement des projets
définis ;
Assurer le suivi et évaluation participatif du partenariat en produisant 2 rapports
annuels de sa mise en œuvre ;
Mobiliser les autres acteurs potentiels des villes pouvant apporter une contribution
technique, scientifique à la mise en œuvre du partenariat.

Les villes partenaires
résultats/produits.

s’engagent

conjointement

à

pour

l’obtention

obligatoire

des

Chaque ville désigne un coordonnateur qui est responsable des activités attribuées à son
administration dans le plan d’actions et ayant autorité sur les ressources humaines et matérielles
mises à disposition.
Les responsabilités du coordonnateur, notamment pour la gestion des finances et de la logistique
nécessaire à l’organisation et à la mise en œuvre des activités du plan d’action, sont définies pour
chaque activité.

8.

Budget Prévisionnel et modalités de financement/ geraamde begroting en
financiële procedure

Het volgende werd overeengekomen inzake opmaak begroting en beheer financiële middelen:
•
•
•

De samenwerking zal worden gefinancierd op basis van wederkerigheid en binnen de financiële mogelijkheden van
beide partijen.
Beide partijen maken samen een duidelijke raming op, gekoppeld aan het jaarlijks actieplan, waarbij de
verhouding tussen middelen en doel van het project redelijk is.
De voorziene middelen zijn enkel bestemd voor de betaling van de kosten verbonden aan de acties van het
actieplan en conform de vooropgestelde begroting.
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•
•

De voorziene middelen omvatten eigen financiële middelen van beide steden en eventuele projectmiddelen
verworven door subsidiërende instanties.
De binnen het partnerschap aangestelde coördinatoren, staan in voor de controle van de voor de acties
toegewezen financiële middelen. Alle gevraagde bewijsstukken moeten worden voorzien.

Het volgende werd overeengekomen inzake financiële transacties tussen beide steden:
•
•

In het kader van transparantie en efficiënte boekhouding, wordt een aparte rekening geopend in beide steden.
Op basis van de vastgelegde begroting, wordt een verdeelsleutel van 80%-20% gehanteerd:
80% ter voorfinanciering en 20% na ontvangst financieel verslag dat de nodige financiële bewijsstukken omvat.

•

De ontvangende stad bezorgt het financieel verslag ten laatste 1 december aan de partnerstad.

Beide steden behouden het recht om de ontvangende partij te verplichten het toegekende bedrag geheel of gedeeltelijk
terug te betalen indien het volgende wordt vastgesteld:
a)
b)
c)
d)

Het bedrag wordt niet aangewend voor het doel waarvoor zij is toegekend
Het toegekende bedrag werd niet volledig gebruikt
Er wordt geen financiële controle toegelaten
Het partnerschap werd beëindigd

La préparation du budget et la gestion des ressources financières ont été convenues comme suit :
•
•
•
•
•

La coopération sera financée sur une base réciproque et dans les limites des possibilités financières des deux
parties.
Les deux parties établiront conjointement une estimation claire, liée au plan d'action annuel, avec une relation
raisonnable entre les ressources et l'objectif du projet.
Les ressources prévues ne seront utilisées que pour le paiement des coûts liés aux actions du plan d'action et
conformément au budget prévu.
Les ressources prévues comprennent les ressources financières propres des deux villes et les ressources des
projets acquises par les organismes subventionnaires.
Les coordonnateurs désignés au sein du partenariat, sont habiletés à effectuer des contrôles sur l’utilisation des
ressources financières allouées pour les actions. Toutes les pièces justificatives demandées pour cette opération
doivent être fournies.

Les transactions financières entre les deux villes ont été convenues comme suit :
•
•
•

Dans le cadre de la transparence et d'une comptabilité efficace, un compte séparé sera ouvert dans les deux
villes.
Sur la base du budget engagé, une clé de répartition de 80% et 20% sera utilisée : 80% pour le préfinancement et
20% après réception d'un rapport financier comprenant les pièces justificatives financières nécessaires.
La ville bénéficiaire fournira le rapport financier à la ville partenaire le 1er décembre au plus tard.

Les deux villes conservent le droit de demander à la ville bénéficiaire de rembourser tout ou partie du montant alloué si les
conditions suivantes sont réunies:
a) Le montant n'est pas utilisé aux fins pour lesquelles il a été accordé,

b)
c)
d)

9.

La subvention n'a pas été entièrement utilisée,
Aucun audit financier n'a été autorisé,
Le partenariat a pris fin.

Le suivi et évaluation du partenariat/ opvolging en evaluatie partnerschap

Werkbezoeken
Om een goede opvolging van het partnerschap te garanderen is het noodzakelijk dat er op regelmatige basis ontmoeting
tussen beide steden plaatsvindt.
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Beide steden brengen minstens eenmaal per jaar een werkbezoek aan de partnerstad met een door de coördinatoren
samengestelde delegatie.
In bijlage is een afsprakennota voor werkbezoeken toegevoegd.
Evaluatie partnerschap
De coördinatoren van het partnerschap voorzien een jaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing van de actieplannen.
Daarnaast wordt in 2022 een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie in 2025 opgemaakt voor het gehele partnerschap,
die aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Visites de travail
Afin d'assurer un bon suivi du partenariat, il est nécessaire que les deux villes se rencontrent régulièrement.
Les deux villes effectueront une visite de travail dans la ville partenaire au moins une fois par an avec une délégation
composée par les coordonnateurs.
Une note d’accords pour les visites de travail est présentée en annexe de la présente convention.
Evaluation du partenariat
Les coordonnateurs du partenariat prévoient une évaluation annuelle et, si nécessaire, un ajustement des plans d'actions.
En outre, une évaluation à mi-parcours sera réalisée en 2022 et une évaluation finale en 2025 pour l'ensemble du
partenariat, qui sera soumise aux conseils municipaux.

10.

Durée et possibilité de renouvellement de la convention / duur en vernieuwen
van de samenwerkingsovereenkomst

De overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar (2020-2025). Volgens de voorwaarden van de overeenkomst besluiten de
partijen na evaluatie of zij de overeenkomst al dan niet verlengen.
La convention a une durée de 5 ans (2020- 2025). Au terme de la convention les parties décident après évaluation du
renouvellement ou non.

11.

Communication/communicatie

Elke partij streeft naar volledige en transparante communicatie waarbij kennis over de
samenwerking openlijk wordt gedeeld. De middelen en frequentie van communicatie worden in
onderling overleg tussen de 2 coördinatoren van het partnerschap afgesproken.
In alle communicatie over de realisaties van het partnerschap wordt de samenwerking tussen beide
steden vermeld. Alle communicatiedragers met betrekking tot het partnerschap vermelden het logo
van beide steden.
Chaque partie s'efforce d'établir une communication complète et transparente dans laquelle les
connaissances sur la coopération sont ouvertement partagées. Les moyens et la fréquence de
communication sont convenus entre les deux coordonnateurs du partenariat.
La coopération entre les deux villes sera mentionnée dans toutes les communications concernant la
mise en œuvre du partenariat. Tous les supports de communication relatifs au partenariat doivent
porter le logo des deux villes.

12.

Différends/ geschillen

Beide partijen zullen de verplichtingen van deze overeenkomst respecteren. Geschillen die
voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de samenwerkingsovereenkomst zullen in onderling
overleg worden opgelost door middel van dialoog.
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Wanneer de in het kader van deze samenwerking nagestreefde doelstellingen niet langer
bevredigend zijn voor een van de partijen, kunnen zij het partnerschap na onderling overleg
beëindigen.

Les deux parties respecteront les obligations de cet accord. Les différends découlant de la mise en
œuvre de l'accord de coopération seront résolus d'un commun accord par la voie du dialogue.
Lorsque les objectifs poursuivis dans le cadre de cette coopération cesseront de satisfaire l’une ou
l’autre des parties, elles pourront librement mettre un terme au partenariat à la suite d’une
concertation.
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13.

Des modalités de mise en œuvre /wijze van uitvoering

De overeenkomst is opgesteld in het Frans en het Nederlands en vormt een rechtsgeldig document.
Deze samenwerkingsovereenkomst vangt aan na ondertekening en kan verlengd worden na een
positieve evaluatie en akkoord van de beide gemeenteraden.
La convention est rédigée en français et en néerlandais et constitue un document juridiquement
valable. Cet accord de coopération entre en vigueur après la signature et peut être renouvelé après
une évaluation positive et l'accord des deux conseils municipaux.

Signée à Bruges, le

Pour la ville de Bruges,
Le président du conseil municipal,
Annick Lambrecht

Pour la Communauté Urbaine
d’Ebolowa,
Le Maire de la ville, Daniel Edjo’o

Le Directeur Général de la Ville de
Bruges et du CPAS, Colin Beheydt

13

2020_GR_00143

Noord-Zuiddienst - uitleenreglement Noord-Zuid goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Noord-Zuiddienst beschikte tot eind 2015 over een mediatheek met informatie rond mondiale
en diversiteitsthema's. Omdat het aantal ontleningen in sterk dalende lijn was, werd beslist om de
mediatheek stop te zetten (bijlage 1).
Sindsdien heeft de Noord-Zuiddienst, in eerste instantie voor eigen gebruik, materiaal aangekocht
rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en eerlijke handel.
Omdat er af en toe vroeg vraag naar is door externen, werd een nieuw uitleenreglement (bijlage 2)
opgesteld voor het ontlenen van:
• SDG zitkubussen (1 set van 17 kubussen)
• SDG fotoshoot bordjes (1 set van 17 bordjes)
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• Cacaospel - rad van fortuin (1 stuk)
• Fair Trade memoryspel (1 stuk)
• bananenpak (2 stuks)
Motivatie
Het materiaal kan via een online formulier op de stedelijke website enkel gereserveerd worden
door organisaties (verenigingen, scholen, bedrijven,...) die in Brugge gevestigd zijn.
De organisatie kan het materiaal maximum 15 werkdagen ontlenen. Per item wordt een waarborg
van 50 euro gevraagd, die via factuur moet betaald worden.
Als het materiaal te laat, beschadigd of niet wordt teruggebracht, zal er een vergoeding worden
aangerekend:
• Per werkdag (= weekdag) dat het materiaal te laat wordt terug gebracht, wordt 2,5€
ingehouden van de waarborg.
• Na 4 weken (= 20 werkdagen) volgt een extra factuur waarbij 2,5€ per werkdag
aangerekend wordt voor het te laat terug brengen van het materiaal.
• Indien na 3 maanden (= 90 werkdagen) het materiaal nog steeds niet werd terug
gebracht, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend van:
o 800 euro voor de SDG zitkubussen, Cacaospel en Fair Trade Memoryspel
o 300 euro voor de SDG fotoshoot bordjes en bananenpak.
• Wanneer het materiaal beschadigd wordt teruggebracht, worden de kosten van de
herstelling teruggevorderd van de ontlener
De factuur van de vergoeding voor het te laat terug brengen van materiaal wordt in mindering
gebracht met de creditnota van de waarborg. Als de vergoeding het bedrag van de waarborg niet
overschrijdt, wordt het resterende saldo terug gestort. Als de vergoeding het bedrag van de
waarborg wel overschrijdt, moet de organisatie het resterende saldo via factuur betalen.
Stadsdiensten kunnen zonder waarborg of vergoeding gebruik maken van het materiaal.

Financiële informatie
Financiële informatie
De ontvangst van de waarborg en eventuele vergoedingen ikv te laat, beschadigd of niet
teruggebracht materiaal, worden voorzien op volgende rekeningen:
• Dienstjaar: 2020
Beleidsitem: BI016000
Actie: SRB016000
Rekening: 44930000
Omschrijving: ontvangst waarborgen
• Dienstjaar: 2020
Beleidsitem: BI016000
Actie: SRB016000
Rekening: 70501100
Omschrijving: ontvangst boetes (vergoeding te laat betalen)
• Dienstjaar: 2020
Beleidsitem: BI016000
Actie: SRB016000
Rekening: 74500000
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Omschrijving: ontvangst schadevergoeding (vergoeding niet terugbrengen of beschadigd
materiaal)

Besluit
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het uitleenreglement goed.

Bijlagen
1. 2020 - uitleenreglement Noord-Zuid.pdf
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Stad Brugge Noord-Zuid

Uitleenreglement Noord-Zuid

De Noord-Zuiddienst ontleent materiaal rond mondiale thema’s zoals de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en eerlijke handel.
ARTIKEL 1 RESERVEREN
1.1
Het materiaal kan via het online formulier op de website enkel gereserveerd worden door
organisaties (verenigingen, scholen, bedrijven,…) die in Brugge gevestigd zijn.
1.2
De Noord-Zuiddienst bevestigt de reservatie via e-mail en bezorgt een factuur voor de
verschuldigde waarborg.
1.3
De reservatie is pas definitief na het betalen van de factuur, ten laatste 2 dagen voor het
ophalen van het materiaal.
ARTIKEL 2 WAARBORG
2.1
Voor het materiaal wordt een waarborg van 50 euro gevraagd voor:
• SDG zitkubussen (17 stuks)
• SDG fotoshoot bordjes (17 stuks)
• Cacaospel – rad van fortuin
• Fair Trade Memoryspel
• Bananenpak
2.2
De waarborg wordt na het terugbrengen van het materiaal terugbetaald (zie ook pt. 5.2).
ARTIKEL 3 PERIODE ONTLENEN
3.1
Het materiaal kan maximum 15 werkdagen ontleend worden. Verlenging is enkel mogelijk op
aanvraag.
3.2
Het materiaal kan enkel op werkdagen opgehaald en teruggebracht worden in de NoordZuiddienst (Hoogstraat 9, 8000 Brugge), tussen 10-12 uur en 14-16 uur, of na afspraak.
ARTIKEL 4 BESCHADIGING OF VERLIES
4.1
Het materiaal moet met de nodige zorg behandeld worden om beschadiging te voorkomen.
4.2
Vóór u de materialen die u wilt lenen meeneemt, moet u de geleende materialen nazien op
beschadiging en volledigheid. Als er problemen zijn, moet u een medewerker verwittigen om
te vermijden dat u zelf aansprakelijk wordt gesteld.
4.2
U wordt verzocht elke vorm van beschadiging die u veroorzaakt te melden of te herstellen.
4.3
In geval van schade of verlies betaalt u een vergoeding gebaseerd op de prijs die betaald
werd om het materiaal aan te kopen (zie artikel 5).
ARTIKEL 5
5.1

FACTURATIEPROCEDURE VOOR TE LAAT, BESCHADIGD OF NIET
TERUGGEBRACHT MATERIAAL
Als het materiaal te laat, beschadigd of niet wordt teruggebracht, wordt er per item een
vergoeding aangerekend:
5.1.1. Te laat
•
Per werkdag (=weekdag) dat het materiaal te laat wordt terug gebracht,
wordt 2,5€ ingehouden van de waarborg.
•
Na 4 weken (= 20 werkdagen) volgt een extra factuur waarbij 2,5€ per
werkdag aangerekend wordt voor het te laat terug brengen van het materiaal
(zie pt. 5.2).
•
Indien na 3 maanden (=90 werkdagen) het materiaal nog steeds niet werd
terug gebracht, wordt een forfaitaire vergoeding aangerekend. (Zie pt 5.1.3)
5.1.2. Beschadigd
Onkosten voor een herstelling worden teruggevorderd van de ontlener, volgens de
factuur van de hersteller.
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5.2

5.3

5.1.3. Niet terugbrengen:
Vanaf 3 maanden na het einde van de ontlening of verlenging wordt een forfaitaire
vergoeding aangerekend:
• 800 € voor de SDG zitkubussen, Cacaospel en Fair Trade Memoryspel
• 300 € voor de SDG fotoshoot bordjes en bananenpak.
De factuur van de vergoeding wordt in mindering gebracht met de creditnota van de
waarborg. Als de vergoeding het bedrag van de waarborg:
5.2.1 niet overschrijdt: wordt het resterende saldo teruggestort
5.2.2 wel overschrijdt: moet het resterende saldo via factuur betaald worden.
De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum. Bij niet-betaling
binnen de 30 dagen wordt een eerste herinnering gestuurd met het verzoek om te betalen
binnen de 14 dagen na datum van de herinnering. Bij niet-betaling binnen de 14 dagen
wordt een laatste waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen
de 8 dagen na datum van opmaak van de aangetekende zending. Er wordt bovenop de
kosten van de aangetekende zending ook een administratiekost van 10 euro aangerekend.
Bij niet betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen wordt het dossier voor invordering
overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van
de gefactureerde.

ARTIKEL 6 – NALEVING REGLEMENT
Door het ontlenen van het materiaal verklaart de ontlener zich akkoord met de bepalingen van dit
reglement en waarborgt er de stipte naleving van.

Dit reglement treedt in werking vanaf 29 april 2020.
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Secretarie - gemeenteraad - fractietoelagen - controle
van de aanwending van de fractietoelagen uitbetaald in
2019 en vaststelling van de uit te betalen bedragen voor
2020.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Fractietoelagen zijn voorzien in het decreet lokaal bestuur en worden geregeld via het huishoudelijk
reglement.
Deze toelage mag enkel gebruikt worden voor de ondersteuning van de werking van de fracties,
niet voor partijwerking, verkiezingen of ter compensatie van presentiegelden of wedden.
Het jaar na de uitbetaling dient de gemeenteraad zich te vergewissen over de besteding van de
toelagen, vooraleer de nieuwe kunnen uitbetaald worden.
Motivatie
In 2019 kregen de fracties 100 euro per raadslid.
In bijlage de verklaringen van de huidige fractieleiders over de besteding van deze toelagen vorig
jaar.
In 2020 krijgen de fracties 100 euro per raadslid.
Dat betekent 4.700 euro in totaal, te verdelen als volgt:
• 1.700 euro voor CD&V
• 1.000 euro voor sp.a De Brugse Lijst
• 600 euro voor Open VLD Plus
• 500 euro voor N-VA
• 500 euro voor Groen
• 400 euro voor Vlaams Belang
Rechtsgrond(en)
• Besluit van de Vlaamse Regering 6 juli 2018
• DLB artikel 36 § 5
• Huishoudelijk reglement - artikel 38 - ondersteuning van de fracties
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Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
SPOEDVISUM
De nodige kredieten zijn voorzien voor de uitbetaling van de fractietoelagen 2020.
Visum kan verleend worden na goedkeuring door de gemeenteraad van de verantwoordingen van
de bestedingen fractietoelagen 2019.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI010000
• Actie: SRB010000
• Rekening: 62312000 (andere kosten voor mandatarissen)
•

Bestelaanvraag: 601200005439 - 601200005469 - 601200005470 - 601200005471 601200005472 - 601200005473
• Bedrag inclusief btw: 4.700 euro
• Omschrijving: fractietoelagen

Besluit
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

Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

formulier fractietoelagen blanco.docx
Verklaring CD&V.pdf
Verklaring N-VA.pdf
Verklaring Vlaams Belang.pdf
Verklaring Groen.jpg
Verklaring sp.a.pdf
Verklaring Open VLD.pdf
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Algemeen Directeur - raamovereenkomst voor het
leveren van duurzame werkkledij die op een sociaal
verantwoorde manier wordt geproduceerd en CO²efficiënt wordt getransporteerd - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Geert Van Tieghem komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Stad Brugge voorziet op vandaag de werkkledij voor de medewerkers:
- deels via een huur/wascontract in beheer bij de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op
het Werk;
- deels via aankoopcontracten georganiseerd binnen diverse diensten (openbaar domein,
sportdienst, jeugddienst, …).
Dergelijke verschillende manieren van aanpak door de verschillende diensten hebben een aantal
nadelen:
- niet-efficiënte wijze van werken;
- verminderd globaal overzicht van wat momenteel gehuurd/ gekocht wordt aan werkkledij binnen
stad Brugge;
- verlies van schaalvoordelen;
- verminderde aandacht voor duurzaamheidscriteria (ecologische, sociale en economische
aspecten).
Motivatie
Om optimaal positief gevolg te kunnen geven aan voormelde punten, wordt voorgesteld om de
werkkledij voor de medewerkers van Stad Brugge aan te kopen via een stadsbreed raamcontract,
georganiseerd in eigen beheer van de Stad. Het wassen van de kledij zal via een afzonderlijk
contract worden georganiseerd en wordt in latere fase ter goedkeuring voorgelegd.
De opdracht zal gesloten worden na een openbare procedure met Europese bekendmaking.
Binnen het raamcontract worden volgende percelen voorzien:
• perceel 1: standaard werkkledij omvattende het pakket werkkledij dat door de
medewerkers wordt gedragen binnen de werkplaatsen en op de werkvloer (schoonmaak,
lassers, schilders, …);
• perceel 2: sportieve werkkledij, omvattende het pakket werkkledij dat door de
medewerkers wordt gedragen op evenementen e.d.;
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• perceel 3: HI-VIS werkkledij omvattende het pakket signalisatiekledij voor een verbeterde
zichtbaarheid;
• perceel 4: beschermende werkkledij, omvattende het pakket werkkledij voor de
medewerkers van openbaar domein die gebruik maken van haagscharen, bosmaaiers, …
Met huidig voorstel tot aankoop van de werkkledij wensen we mee te werken aan volgende
beleidsdoelstellingen van het Brugs Beleidsprogramma 2019-2024:
• 495. We besparen door aankopen te centraliseren, door een efficiënt gebouwenbeheer en
zuinig energiegebruik, thuiswerk, het delen van informatie in de cloud, raamcontracten
(met oog voor lokaal kopen en de ecologische voetafdruk), model openbare
aanbestedingen, zuinige dienstwagens en elektrische fietsen, een bonus bij
kostenbesparingen, de integratie van OCMW en Stad Brugge.
• 197. Stad Brugge komt zijn VVSG-engagement ‘global goals, local focus’ na in functie van
de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Global Goals for Sustainable
Development* (SDG’s). We dragen onder meer bij aan deze duurzame ontwikkeling door
blijvend in te zetten op onze duurzame voedselstrategie, de uitrol van een klimaatplan, het
stimuleren van energie-efficiëntie, het opmaken van een duurzaam aankoopbeleidsplan
met aandacht voor het ecologische, sociale en economische aspect (FSC*-label, Fair Trade,
Schone Kleren,…)
• 416. Duurzaamheid, duurzame tewerkstelling en tewerkstellingskansen vormen een
criterium bij de gunning van aankopen.
De Stad wenst voor deze aankoop sterk in te zetten op duurzaamheid en op deze manier haar
aankoopbeleid als hefboom in te zetten om te werken aan een sociale, duurzame en ecologische
samenleving. Eenvoudig is dit sociale aspect niet, de productieketen van de kledingsector is
allerminst transparant. Maar om situaties zoals de ramp in Rana Plaza in Bangladesh in de
toekomst te vermijden, wenst de Stad haar koopkracht in te zetten om met alle betrokken
marktpartijen hieromtrent in dialoog te gaan en partnerschappen op te zetten.
Het huidige bestek werkt daarom aan verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s):
• SDG 8: waardig werk en economische groei
• SDG 12: verantwoorde consumptie en productie
• SDG 13: klimaatactie
• SDG 17: partnerschap
Als grote opdrachtgever kan deze keuze een wezenlijk verschil maken, daarom worden in dit
bestek belangrijke vereisten gesteld aan de leveranciers met betrekking tot verschillende aspecten
van duurzaam aankopen:
1. ECOLOGISCHE ASPECTEN:
• transport: De leveringen zullen slechts kunnen gebeuren, ongeacht of dit met een eigen
wagenpark of met het wagenpark van een transportbedrijf in onderaanneming zal
gebeuren, met voertuigen met een uitstootnorm Euro V of beter (inclusief EEV, hybride,
elektrisch, CNG, fietskoerier, …)
• materialen: Er wordt maximaal en waar mogelijk gevraagd om gebruik te maken van
duurzame materialen voor het vervaardigen van de werkkledij.
• verpakkingen/end-of-life: De contractant is verplicht om de kledij van de Stad Brugge
terug te nemen na het einde van de levensduur. Inschrijvers die aantonen dat de kledij die
niet meer dienstig is voor de aanbestedende overheid ook op een duurzame manier
verwerkt wordt, kunnen extra punten toegewezen krijgen. Hierbij dient rekening gehouden
te worden met het feit dat er geen verwijzingen naar de aanbestedende overheid meer
zichtbaar mogen zijn bij hergebruik. Bovendien wordt gevraagd om afval te beperken en de
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voorkeur te geven aan het gebruik van gerecycleerde en/of herbruikbare verpakkingen.
Indien de inschrijver dienaangaande een positief gevolg kan geven, kan hij hiervoor
gunstig beoordeeld worden.
2. SOCIALE EN ETHISCHE ASPECTEN:
Gezien de hoge sociale risico’s op het vlak van respect van de internationale arbeidsrechten en
mensenrechten in de productie van grondstoffen tot en met de finale fabricaten van textiel, wenst
Stad Brugge in het bijzonder voor deze opdracht een positieve impact te genereren op de werk- en
levensomstandigheden van de mensen die werken in de bevoorradingsketens van de door haar
aangekochte werkkledij. . De inschrijver zal zich aan de hand van een gedragscode dienen te
engageren tot het naleven van een aantal principes doorheen de keten van de door Stad Brugge
aangekochte werkkledij, met name wordt sterk ingezet op het respecteren van de minimale
internationale arbeidsnormen en de mensenrechten en het uitbetalen van een leefbaar loon, alsook
het continu verbeteren van de sociale voorwaarden in de ketens van de door haar gebruikte
grondstoffen en aanverwante producten. Van elke inschrijver wordt tevens verwacht dat hij een
vragenlijst ‘sociaal verantwoord ketenbeheer’ invult, welke peilt naar de stand van zaken bij de
inschrijver (en onderaannemers) op het vlak van identificatie, verbetering en controle van de
sociale overwegingen in de productiefase van de goederen die Stad Brugge zal aankopen en dit
gedurende de volledige duurtijd van het contract.
Voor deze sociale en ethische criteria bouwt de Stad Brugge verder op de bestaande best practices
met betrekking tot duurzame werkkledij, met name maken wij gebruik van de toolbox duurzame
werkkledij ontwikkeld door de Stad Gent waarvoor zij een duurzaam contract van het jaar award
won.
Voor de beoordeling van de offertes zal rekening gehouden met voormelde criteria, alsook met de
prijs en een kwaliteitscriterium. Het kwaliteitscriterium weegt zwaar door, omdat de Stad het
belang wenst te onderlijnen dat de stadsmedewerkers in optimaal comfort kunnen werken, in kledij
die kwalitatief hoogstaand is en met de juiste look & feel voor een stad met de uitstraling van
Brugge. Voor de beoordeling van kwaliteit zal daarom beroep gedaan worden op een aantal
testpersonen die de kledij gedurende een bepaalde tijd zullen uittesten, alsook op multidisciplinair
team die de kwaliteit en look & feel van de ingestuurde stalen zal beoordelen.
Om beter op de noden van de werknemers te kunnen inspelen wordt voorzien in een ruimer
aanbod en wordt daarenboven voorzien dat aankopen binnen de catalogus van de leverancier
mogelijk zijn.
Gezien de globale aanpak, nieuwe wijze van aankopen en wijzigende interne werking is het op
heden moeilijk in te schatten wat de totale raming van deze opdracht is. In eerste instantie wordt
aangekocht binnen de huidig voorziene budgetten voor huur/aankoop van werkkledij. De eerste
bestelling, bij opstart van het contract, zal afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd worden.
Budgetten kunnen in functie daarvan eventueel verplaatst worden.
Rechtsgrond(en)
artikel 36 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
artikel 41,10° van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
SPOEDADVIES
Financieel beleidsadvies.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
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Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Vermits de uitvoerder nog geen bestelaanvraag heeft opgemaakt, valt de kredietcontrole onder de
verantwoordelijkheid van de budgetbeheerder. In dit geval zijn de kredieten heden gespreid over
meerdere beleidsitems en uitvoerende diensten. Een overzicht van deze beleidsitems en
uitvoerende diensten vindt men in de excel (bijlage bij dossier) "werkkledij en preventieve
middelen_mjp2020-2025" (meerdere tabbladen).
Vermits het initieel meerjarenplan uitging van huur, zal bij aankoop de nodige kredieten in het
eerste jaar van aankoop (vooral 2021) moeten opgetrokken worden door verschuiving van de
kredieten van de daarop volgende jaren. Dit zal moeten gebeuren in de eerstvolgende aanpassing
van het meerjarenplan. De bedragen kunnen op dit ogenblik moeilijk ingeschat te worden.
Wellicht zal bij de aankoopformule de som van de nodige kredieten lager uitvallen in
vergelijking met de huurformule.
We zouden wel suggereren dat het bestaande huurcontract wordt verlengd tot eind 2020 (met
optionele verlenging tot eind maart 2021) om rekening te houden met de duurtijd van deze
procedure overheidsopdrachten en voor het geval de nieuwe leverancier zijn verplichtingen niet
tijdig nakomt.
Opmerking: Bij een spoeddossier krijgt het dossier een spoedadvies/-visum dat louter geldt als een
vrijblijvend financieel advies en blijft de betrokkene die de verbintenis aangaat persoonlijk
verantwoordelijk.
Beleidsinformatie
Gezien de globale aanpak, nieuwe wijze van aankopen en wijzigende interne werking is het op
heden moeilijk in te schatten wat de totale raming van deze opdracht is. In eerste instantie wordt
aangekocht binnen de huidig voorziene budgetten voor huur/aankoop van werkkledij. De eerste
bestelling, bij opstart van het contract, zal afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd worden.
Budgetten kunnen in functie daarvan eventueel verplaatst worden.
Zie bijlage voor overzicht van budgetten voorzien in meerjarenplanning.

Besluit
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.

Bijlagen
1.
2.

bestek openbare procedure werkkledij - final IDPBW.docx
bestek openbare procedure werkkledij - final IDPBW - versie 21.04.2020.docx
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Brugge Studentenstad
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Brugge Studentenstad - samenwerkingsovereenkomst
Brugge Studentenstad 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 3 maart 2015 keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst Brugge
Studentenstad goed voor de periode 2015-2019.
Motivatie
Beleidsdoelstelling 488 van de strategische meerjarenplanning 2019-2024 van de stad: “De
studentenvoorzieningen, de diverse hogescholen, de universiteit en Stad Brugge bouwen via
Brugge Studentenstad het studentenhuis uit als een plek waar studenten(verenigingen) en Brugse
jongeren elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning krijgen. Ze kunnen er deelnemen aan socioculturele activiteiten eigen aan het studentenleven of die zelf organiseren. Het studentenhuis wordt
vormgegeven en uitgebaat, vertrekkend van maximale participatie, medebeheer en -eigenaarschap
van en met de studenten(verenigingen). Dit gebeurt in goede verstandhouding met de buurt.”
Beleidsdoelstelling 489: “We versterken de samenwerking tussen Brugge Studentenstad en de
studentenverenigingen.”
Om voornoemde doelstelling te realiseren is er jaarlijks een budget beschikbaar dat verder het
Fonds Brugge Studentenstad wordt genoemd en dat als volgt is samengesteld:
In 2020:
- De stad Brugge stelt een bedrag van 20.500 euro ter beschikking en het loon van de coördinator
Brugge Studentenstad (t.w.v. 43.000 euro)
- Howest, KU Leuven (via de toelage aan Stuvo Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw) en Vives
stellen elk een bedrag van 6 euro per ingeschreven student beschikbaar
- Het Europacollege, ZoWe Verpleegkunde en Vesalius Verpleegkunde stellen elk een bedrag van 5
euro per ingeschreven student beschikbaar
De uitbetalingen gebeuren op rekening van Brugge Plus vzw.
Rechtsgrond(en)
Decreet Lokaal Beleid

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
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Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI075002
• Actie: SA01155
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: 602001386
• Bedrag inclusief btw: 20.500 euro
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Toelage voor Brugge Plus ivm Brugge Studentenstad 2020 – werking
Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI075002
• Actie: SA01157
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: 602001386
• Bedrag inclusief btw: 43.000 euro
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Toelage voor Brugge Plus ivm Brugge Studentenstad 2020 – loonkost

Besluit
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).
Artikel 3
Uitgave is te benemen via BI075001, SA01155 en SA01157, reknr 64900000.

Bijlagen
1. samenwerkingsovereenkomst 2020-2025.docx
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Volgende partijen

•

De stad Brugge, vertegenwoordigd door:
- mevrouw Annick LAMBRECHT, voorzitter gemeenteraad,
- de heer Colin BEHEYDT, algemeen directeur stad Brugge
handelend en bedingend in naam en voor rekening van de stad Brugge, in uitvoering van de
beslissing op de gemeenteraad in zitting van ../../2019.

•

Hogeschool West-Vlaanderen (hierna genoemd Howest), vertegenwoordigd door Lode DE
GEYTER, algemeen directeur, Marksesteenweg 58 8500 Kortrijk

•

Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw (hierna genoemd Vives), vertegenwoordigd door de
heer Joris HINDRYCKX, algemeen directeur, Xaverianenstraat 10 8200 Brugge

•

KU Leuven, BE 0419.052.173, met zetel te 3000 Leuven, Oude Markt 13, optredend voor haar
Campus Brugge, vertegenwoordigd door Piet DESMET, academisch beheerder, Spoorwegstraat
12, 8200 Brugge toevoegen

•

Het Europacollege, vertegenwoordigd door de heer Jörg MONAR, rector, Dijver 11 8000 Brugge.

•

ZoWe Verpleegkunde, vertegenwoordigd door Ingrid LINGIER, directeur, Barrièrestraat 2D 8200
Brugge

•

Vesalius Verpleegkunde, vertegenwoordigd door Inge HAMERYCK, adjunct-directeur, Rijselstraat
1 8200 Brugge

•

Brugge Plus vzw, vertegenwoordigd door Lieve MOEREMANS, directeur, Lange Vesting 112, 8200
Brugge

komen overeen hetgeen volgt:

Art. 1: Situering
Beleidsdoelstelling

488 van de strategische meerjarenplanning 2019-2024 van de stad:

“De studentenvoorzieningen, de diverse hogescholen, de universiteit en Stad Brugge bouwen via
Brugge Studentenstad het studentenhuis uit als een plek waar studenten(verenigingen) en Brugse
jongeren elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning krijgen. Ze kunnen er deelnemen aan socioculturele activiteiten eigen aan het studentenleven of die zelf organiseren. Het studentenhuis wordt
vormgegeven en uitgebaat, vertrekkend van maximale participatie, medebeheer en -eigenaarschap
van en met de studenten(verenigingen). Dit gebeurt in goede verstandhouding met de buurt.”
En beleidsdoelstelling 489: “We versterken de samenwerking tussen Brugge Studentenstad en de
studentenverenigingen.”

Art. 2: Doelstelling Brugge Studentenstad
De partijen engageren zich om gezamenlijk initiatieven te nemen en/of te ondersteunen die
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bijdragen tot de profilering van de stad Brugge als studentenstad en die tevens een studentikoze,
culturele en/of sportieve meerwaarde bieden voor de studenten van de instellingen voor hoger
onderwijs in Brugge. De nadruk wordt gelegd op instellingsoverschrijdende initiatieven die
laagdrempelig en toegankelijk zijn, die ontmoeting stimuleren en de uitstraling bieden van een
bruisende studentenstad.
Alle projecten van Brugge Studentenstad staan open voor de studenten van de Brugse campussen
van Howest, Vives, KU Leuven, het Europacollege, ZoWe Verpleegkunde en Vesalius
Verpleegkunde.

Art. 3: The Student Village
The Student Village is een onderdeel van de werking van Brugge Studentenstad. De uitbating van
de 1e en 3e verdieping van The Student Village gebeurt door Brugge Plus vzw. De huurderslasten
worden met inkomsten uit verhuur betaald. De eigenaarslasten zijn ten laste van stad Brugge.
Partijen wensen de participatieve werking met studenten te ondersteunen voor een maximum van
0.5 VTE via het Fonds Brugge Studentenstad.
Art. 4: Beleidsorgaan
De projecten onder de noemer “Brugge Studentenstad” worden gecoördineerd door een
onafhankelijke expertencommissie die juridisch opereert onder vzw Brugge Plus.
De expertencommissie stippelt tevens de inhoudelijke lijnen en accenten van de participatieve
werking met studenten in The Student Village uit.
Alle partijen zijn vertegenwoordigd in de expertencommissie. De expertencommissie komt
minimaal twee keer per jaar samen. Zij beslist in consensus hoe de middelen besteed worden,
keurt de begroting en jaarrekening van Brugge Studentenstad en The Student Village goed en
controleert of de doelstellingen van deze overeenkomst behaald worden. Hiertoe stuurt zij het
operationele orgaan aan, nl. het medewerkersoverleg dat minimaal vier keer per jaar samenkomt.

Art. 5: Financiële bijdrage aan het fonds Brugge Studentenstad
Om voornoemde doelstelling te realiseren is er jaarlijks een budget beschikbaar dat verder het
Fonds Brugge Studentenstad wordt genoemd en dat als volgt is samengesteld:
In 2020:
-

De stad Brugge stelt een bedrag van 20.500 euro ter beschikking en het loon van de
coördinator Brugge Studentenstad (t.w.v. 43.000 euro)
Howest, KU Leuven2 (via de toelage aan Stuvo Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw) en
Vives stellen elk een bedrag van 6 euro per ingeschreven student beschikbaar
Het Europacollege, ZoWe Verpleegkunde en Vesalius Verpleegkunde stellen elk een bedrag van
5 euro per ingeschreven student beschikbaar

In 2021:
-

De stad Brugge stelt een bedrag van 20.500 euro ter beschikking en het loon van de
coördinator Brugge Studentenstad (t.w.v. 44.000 euro)
Howest, KU Leuven (via de toelage aan Stuvo Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw) en
Vives stellen elk een bedrag van 7 euro per ingeschreven student beschikbaar
Het Europacollege, ZoWe Verpleegkunde en het Vesalius Verpleegkunde stellen elk een bedrag
van 6 euro per ingeschreven student beschikbaar

Vanaf 2022 tot en met 2025:

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

-

-

De stad Brugge stelt een bedrag van 20.500 euro ter beschikking en het loon van de
coördinator Brugge Studentenstad (t.w.v. 45.000 euro in 2022, 46.000 in 2023, 47.000 in
2024 en 48.000 in 2025)
Howest, KU Leuven (via de toelage aan Stuvo Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw) en
Vives stellen elk een bedrag van 7 euro per ingeschreven student beschikbaar
Het Europacollege, ZoWe Verpleegkunde en Vesalius Verpleegkunde stellen elk een bedrag
van 6 of 7 euro per ingeschreven student beschikbaar, afhankelijk van de beslissing die de
expertencommissie neemt volgens de noden binnen de werking op dat moment.

Het budget voor 2020 wordt berekend op basis van de inschrijvingen op 15 oktober 2019, het
budget voor 2021 wordt berekend op basis van de inschrijvingen op 15 oktober 2020 enz. Onder
ingeschreven studenten wordt verstaan masters, bachelors en graduaten.

De bijdrage per instelling wordt geplafonneerd op maximum 34.000 euro per kalenderjaar.
Naast het ter beschikking stellen van het genoemde budget, engageren de betrokken partijen zich
er toe in de mate van het mogelijke personeel beschikbaar te stellen ter ondersteuning en
uitwerking van de gezamenlijke initiatieven. De Stad Brugge kan voor bepaalde initiatieven gratis
infrastructuur en logistieke steun ter beschikking stellen.

Bovenop de inbreng van de partijen wordt het budget waar mogelijk nog aangevuld door middel
van sponsoring. Inkomsten uit sponsoring komen toe aan het Fonds en bestemd voor
evenementen.

Art. 6: Beheer fonds Brugge Studentenstad
De hierboven bepaalde financiële bijdrage wordt ter beschikking gesteld aan de vzw Brugge Plus en
geplaatst op een afzonderlijke rekening bij de vzw, nl. “Fonds Brugge Studentenstad”. De vzw
Brugge Plus mag deze bijdragen enkel gebruiken voor projecten onder de noemer “Brugge
Studentenstad” en The Student Village zoals bepaald door de expertencommissie.
Minstens twee keer per jaar worden de partners geïnformeerd over de financiële voortgang in de
expertencommissie. Daar wordt een transparant overzicht voorgelegd van kosten eigen aan de
evenementen van Brugge Studentenstad en kosten en inkomsten eigen aan de uitbating van The
Student Village. Wijzigingen in reeds bestaande concepten en/of nieuwe bestedingen dienen vooraf
en formeel te worden bekrachtigd door de expertencommissie.
Indien op het einde van het jaar blijkt dat niet het volledige budget opgebruikt is, beslist de
expertencommissie in onderling overleg of zij het niet bestede aandeel terugvorderen/inhouden,
dan wel toevoegen aan het budget voor het volgende werkjaar.
Brugge Plus vzw maakt ook een jaarverslag op.

Art. 7: Wijze van ter beschikking stellen van de bijdrage
Elke onderwijsinstelling maakt jaarlijks zijn aandeel volledig over aan de beheerder van het Fonds
Brugge Studentenstad uiterlijk op 15 januari van het betreffende jaar. Brugge Plus vzw stuurt
daarvoor een schuldvordering naar de partners.

Een voorschot van 80% van het aandeel van de stad zal aan de beheerder van het Fonds Brugge
Studentenstad worden uitbetaald bij aanvang van het betreffende jaar, op grond van de begroting.
Het saldo van de stad wordt het daaropvolgende jaar aan de beheerder van het Fonds uitbetaald
na voorleggen van de grootboeken van het voorgaande jaar. Voor de stad dient de beheerder van
het Fonds Brugge Studentenstad – zowel voor het voorschot als voor het saldo – telkens tijdig een
schuldvordering in.
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De uitbetalingen gebeuren op rek. nr. BE19 7310 1687 2012 van Brugge Plus vzw.

Art. 8: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Art. 9: Beëindiging van de overeenkomst
De verbreking van de overeenkomst door één van de partijen dient schriftelijk meegedeeld,
uiterlijk 3 maanden op voorhand. Bij verbreking van de overeenkomst dient het aandeel van de
bijdrage voor de bestedingen die reeds plaatsvonden steeds te worden uitbetaald. Het aandeel
voor begrote activiteiten die nog niet plaatsvonden wordt terugbetaald.

Opgemaakt te Brugge op ../12/19 en na lezing door alle partijen ondertekend.

Namens de stad Brugge,

Mevr. Annick Lambrecht

Dhr. Colin Beheydt

Voorzitter gemeenteraad

Algemeen directeur Stad Brugge

Namens Vesalius Verpleegkunde,

Namens Howest,

Mevr. Inge Hameryck

Dhr. Lode De Geyter

Adjunct-directeur

Algemeen directeur
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Namens Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw,

Namens Europacollege,

Dhr. Joris Hindryckx

Dhr. Jörg Momar

Algemeen beheerder

Rector

Namens ZoWe Verpleegkunde,

Namens KU Leuven,

Mevr. Ingrid Lingier

Piet Desmet

Directeur

Academisch Beheerder

Namens Brugge Plus,

Mevr. Lieve Moeremans
Directeur

Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw voert de dienstverlening binnen het werkveld studentenvoorzieningen uit voor de
studenten van KU Leuven Campus Brugge via een protocolovereenkomst. Hiervoor wordt een toelage gestort aan Stuvo VIVES
Noord. De KU Leuven bijdrage voor Brugge Studentenstad maakt deel uit van deze toelage en wordt dus doorgestort aan
Brugge Studentenstad door de Katholieke Hogeschool VIVES Noord vzw
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Jeugddienst - hervaststelling reglement betreffende de
subsidiëring van de aankoop van duurzaam materiaal goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De laatste indienperiode van het reglement liep af eind 2019. Er werd in het reglement onder
artikel 3 niet omschreven hoe het nadien verdergezet wordt. De jeugddienst wil de twijfel rond de
verderzetting van de steun bij de aankoop van duurzaam materiaal wegnemen en wenst het
reglement te laten hervastellen door de gemeenteraad.
Cijfers 2011-2013: 39 verenigingen ontvingen samen 22.192,37 euro.
Cijfers 2014-2016: 46 verenigingen ontvingen samen 26.340,05 euro.
Cijfers 2017-2019: 27 verenigingen ontvingen samen 15.489,83 euro (zie bijlagen voor overzicht).
Motivatie
De jeugddienst wil de steun (60% van de kostprijs met een maximum van 625 euro) bij aankoop
van duurzaam materiaal verderzetten en legt het reglement met nieuwe data ter goedkeuring voor
aan het college en de gemeenteraad. Het reglement heeft zijn meerwaarde daar het
jeugdverenigingen helpt bij het inplannen (en aankopen) van duurzaam materiaal (vb. kamp-,
kook- en audio-visueel materiaal). Ze kunnen per 3 jaar één aanvraag indienen.
Rechtsgrond(en)
Decreet Lokaal Beleid.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Op dit ogenblik (9/3/20) zijn er op de voorgestelde dimensies 216.510,12 euro krediet
beschikbaar.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Opmerking bij artikel 8: "Bij tekort van het krediet zal het op het budget voorziene subsidiebedrag
aangepast worden via een budgetwijziging en dit tot beloop van het totale, werkelijk uit te keren
subsidiebedrag. In die omstandigheden kan de uitbetaling uitgesteld worden.":
1. Vanaf BB2020 spreekt men niet meer van budgetwijzigingen, wel van aanpassing van het
meerjarenplan.
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2. Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, kredieten
verschoven worden ipv het vragen van extra kredieten. Verschuiving van kredieten kan binnen
bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak of binnen bevoegdheid CBS via interne
kredietaanpassing.
3. Volgens inzichten college om te bepalen of er een jaarlijkse grens is aan deze subsidie.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI075001
• Actie: SANP00217
• Rekening: 64910100
• Bestelaanvraag: (nog geen nummer nodig, wordt opgemaakt bij toekennen subsidie per
vereniging)
• Bedrag inclusief btw: Geraamd bedrag 6.000 euro (2020), vanaf 2021 jaarlijks 3.000
euro.
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: Subsidie duurzaam materiaal

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

Bijlagen
1. Reglement betreffende de subsidiëring van de aankoop van duurzaam materiaal 2020.doc
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REGLEMENT BETREFFENDE DE SUBSIDIERING VAN DE
AANKOOP VAN DUURZAAM MATERIAAL
Reglement hervastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van 00/00/2020

Artikel 1

Toepassingsgebied

Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het budget van de stad, wordt aan de
door het college van burgemeester en schepenen erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven, onder
de hierna vermelde voorwaarden, een subsidie verleend voor de aankoop van duurzaam materiaal.

Artikel 2

Verklarende woordenlijst

Jeugdwerk: groepsgericht sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door
de jeugd, die daaraan deelneemt op vrijwillige basis, in de sfeer van de vrije tijd, onder educatieve
begeleiding en georganiseerd door particuliere jeugdverenigingen.

Plaatselijk erkend jeugdwerkinitiatief:
•

heeft zijn hoofdactiviteit op het grondgebied van Brugge

•

is gericht op de Brugse kinderen en jongeren

Duurzaam materiaal: materiaal met een minimale levensduur van vijf jaar, dat gebruikt wordt voor
de werking van het jeugdwerkinitiatief (vb. kamp-, kook-, audio-visueel materiaal,…).

Geldig betalingsbewijs: een factuur, op naam van het jeugdwerkinitiatief, die voldoende
gedetailleerd is om een controle van de gegevens mogelijk te maken en minimum 250 euro
bedraagt.

Artikel 3

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 60% van de investering met een maximum van 625,00 euro. Er wordt
gewerkt met vastgestelde periodes van telkens 3 jaar. De eerste periode start op 1/01/20 tot
31/12/22 en de tweede periode op 1/1/23 tot 31/12/25. Tijdens elke periode kan het
jeugdwerkinitiatief éénmaal een aanvraag tot subsidiëring indienen.

Artikel 4

Procedure

Het erkend plaatselijk jeugdwerkinitiatief dient een aanvraag in, vergezeld van volgende
documenten:
•

geldige betalingsbewijzen (een aanvraag met meerdere facturen dient gebundeld afgegeven te
worden aan de jeugddienst)

•

foto’s van het duurzaam materiaal

Aanvragen worden 2 keer per jaar verwerkt door de jeugddienst: indienen tegen 31 maart en
tegen 30 september.
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Binnen de 60 dagen na ontvangst van bovenvermelde documenten en na goedkeuring door het
college van burgemeester en schepenen wordt de subsidie, berekend op basis van de ingediende
geldige betalingsbewijzen, door overschrijving op de bankrekening van het jeugdwerkinitiatief
uitbetaald.

Artikel 5

Voorschot

Indien het jeugdwerkinitiatief dit wenst, kan er een voorschot aangevraagd worden, vergezeld van
een offerte voor de aankoop van het duurzaam materiaal.
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt het voorschot op basis van de ingediende
offerte(s). 80% van het geraamde subsidiebedrag wordt als voorschot uitbetaald binnen de 60
dagen.
Het jeugdwerkinitiatief is verplicht om het duurzaam materiaal, binnen de 30 dagen na ontvangst
van het voorschot, aan te kopen.
Daarna is voor het saldo de gewone procedure (artikel 4) te volgen.

Indien blijkt dat het voorschot meer bedraagt dan de subsidie waar men recht op heeft of wanneer
het duurzaam materiaal niet binnen de 30 dagen werd aangekocht, dan zal het stadsbestuur het
voorschot volledig of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 6

Controle/terugbetaling

Het jeugdwerkinitiatief moet aanvaarden, binnen de perken van dit reglement, verantwoording af
te leggen ten aanzien van het stadsbestuur over de aanwending van de subsidie.
Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens is de subsidie integraal terug te betalen.

Artikel 7

Naleving verplichtingen

Het niet respecteren van de in dit reglement opgelegde verplichtingen, termijnen, data en/of het
verstrekken van valse of onjuiste gegevens kan aanleiding geven tot: een niet-toekenning van de
subsidie, een gedeeltelijke terugvordering van de subsidie, een volledige terugvordering van de
subsidie of een intrekking van de erkenning.

PROCEDURE
•

Bij vaststelling van een overtreding schrijft het stadsbestuur het jeugdwerkinitiatief aan.

•

Het jeugdwerkinitiatief heeft de mogelijkheid om zich te verantwoorden binnen de 14
kalenderdagen na verzendingsdatum.

•

De vaststellingen van de Jeugddienst en de verantwoording van het jeugdwerkinitiatief worden
voor advies voorgelegd aan de jeugdraad.

•

Het college van burgemeester en schepenen neemt een definitieve beslissing.

Artikel 8

Tekort van krediet

Bij tekort van het krediet zal het op het budget voorziene subsidiebedrag aangevuld worden via
een kredietaanpassing en dit tot beloop van het totale, werkelijk uit te keren subsidiebedrag. In die
omstandigheden kan de uitbetaling uitgesteld worden.

Artikel 9

Opheffing reglementen en inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 01/01/2020 en heft onderstaand reglement op:
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•

Reglement betreffende de subsidiëring van de aankoop van duurzaam materiaal,
hervastgesteld door de Gemeenteraad op 26/04/2011.

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

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Nele Caus komt tussen.
Schepen Mathijs Goderis antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Voor de Brugse Buurtcheques werkt de Vrijwilligerscentrale al jaren samen met BruggePlus voor
het voorzien van culturele acts waar de Brugse buurtcomités dan beroep op kunnen doen, aan de
hand van een Brugse Buurtcheque. Voor 2020-2025 zetten we deze samenwerking graag verder.
Daarenboven voorziet BruggePlus al 5 jaar de zogenoemde 'Belgiek-weekends' (voor buurtcomités
die samenwerken) als een unieke kans om het voormalige lunapark in hun wijk te verwelkomen.
Deze belgiek-weekends verlopen organisatorisch uitermate vlot en zorgen voor een verbindend
element tussen de Brugse buurten. Ook deze samenwerking zetten we graag verder voor periode
2020-2025.
Volgend krediet is voorzien op het meerjarenbudget 2020-2025:
1. 40.000 euro via SA00129 op rekening 64900000 goed voor 60 culturele acts, jaarlijks via
collegenota Brugse Buurtcheques goedkeuren;
2. 40.000 euro via SA00133 op rekening 64900000 goed voor productie- en werkingskosten
12 Belgiek weekends (waarvan 3 in het kader van het Europese AGE’IN project), jaarlijks
via collegenota Brugse Buurtcheques.
De samenwerking wordt gecementeerd via een bindende samenwerkingsovereenkomst
"overeenkomst BruggePlus- Stad Brugge-Vrijwilligerscentrale - 2020-2025": in bijlage.
Motivatie
• De samenwerking met BruggePlus verloopt al 5 jaren zeer vlot. BruggePlus blijkt de ideale
en unieke partner te zijn in het voorzien van culturele luik voor Brugse Buurtcheques.
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• De evaluaties van afgelopen werkjaren met de Belgiek waren steeds positief en er is nog
groeimarge om dit nog verder samen te ontwikkelen. Bovendien kan de Belgiek
ingeschakeld worden voor het Europese AGE'IN-project.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Spoedvisum verleend.
De nominatieve toelagen staan beiden onder de noemer Brugge Plus VZW (De Belgiek) in het
meerjarenplan elk tbv. 40.000 euro ingeschreven. De kredieten onder SA00129 worden best
verschoven onder de noemer (dimensie "nominatieve toelage"): "Brugge Plus VZW (Culturele acts
- Brugse buurtcheques)" via IKA in 2020 en de aanpassing van het meerjarenplan2020-2025 voor
2021 tem 2025 door de betrokken budgetbeheerder.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI049000
• Actie: SA00129
• Rekening: 64900000
• Inkooporder: 602200000587 (NOM)
• Bedrag inclusief btw: € 40.000,00
• Bedrag exclusief btw:/
• Omschrijving: algemene werkingssubsidies (culturele acts)
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI049000
• Actie: SA00133
• Rekening: 64900000
• Inkooporder: 602200000588 (NOM)
• Bedrag inclusief btw: € 40.000,00
• Bedrag exclusief btw: /
• Omschrijving: algemene werkingssubsidies (De Belgiek)
• Dienstjaar: 2021-2025
• Beleidsitem: BI049000
• Actie: SA00129
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: € 40.000,00
• Bedrag exclusief btw:/
• Omschrijving: algemene werkingssubsidies (culturele acts)
• Dienstjaar: 2021-2025
• Beleidsitem: BI049000
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• Actie: SA00133
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: € 40.000,00
• Bedrag exclusief btw: /
• Omschrijving: algemene werkingssubsidies (De Belgiek)

Besluit
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.

Bijlagen
1. overeenkomst BruggePlus- Stad Brugge - 2020-2025.pdf
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Stad Brugge Preventie

Overeenkomst voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025

Tussen
Brugge Plus vzw, Lange Vesting 112, 8000 Brugge
En
Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge

Artikel 1: Werkingsmiddelen in functie van de buurtcheques en de organisatie
van de Belgiek-weekends (jaarlijks goed te keuren via collegenota Brugse
Buurtcheques)
I. Culturele acts (SA00129)
Brugge Plus ziet in kader van Brugse Buurtcheques volgende diensten:
Programmering, boeking, betaling, in regel stellen met de wet… van aanbod aan culturele
acts waar Brugse buurtcomités dan beroep op kunnen doen voor hun buurtfeest. Een
aanbod met voldoende variatie van gemiddeld 10 tot 15 acts per seizoen wordt voorzien.
De uitkoopsom per artiest bedraagt maximaal 500,00 euro.
1. Stad Brugge begroot een jaarlijks budget van 40.000,00 euro, aan een maximum
uitkoopsom van 500,00 euro per act;
2. Stad Brugge ontvangt jaarlijks een factuur voor de effectief verkochte culturele
acts.
II. Belgiek weekends (SA00133)
Brugge Plus ziet in kader van de Belgiek weekends volgende diensten:
• Praktische organisatie, productie, opvolgen inhoudelijke werking… van de Belgiekweekends:
Vijf Belgiek-weekends per jaar in nauwe samenwerking met buurtcomités en/of
relevante buurt en twee doelgroep-/themaweekends in nauwe samenwerking met
een aantal Brugse instellingen of organisaties met een sociaal doel;
• Stad Brugge begroot hiervoor een jaarlijks budget van 40.000,00 euro.
• Stad Brugge ontvangt jaarlijks een factuur voor een bedrag van maximum
40.000,00 euro voor de productie- en werkingskosten van de Belgiek-weekends.
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•

•

In kader van het Europees project “AGE’IN”:
o BruggePlus voorziet de praktische organisatie, productie, opvolging
inhoudelijke werking… van één AGE’In Belgiek-weekend in 2020 en twee
AGE’IN Belgiek-weekends in 2021;
o Eén AGE’IN Belgiek-weekend heeft een vaste kostprijs van € 7.000,00;
o Om de nodige kredieten voor de reguliere Belgiek-weekends te waarborgen,
worden de betalingen voor drie AGE’IN Belgiek-weekends per uitzondering
als volgt uitgevoerd:
▪ 2020: € 7.000,00 euro wordt benomen van krediet van de culturele
acts (SA00129);
▪ 2021: € 7.000,00 euro wordt benomen van krediet van de culturele
acts (SA00129) en € 7.000,00 euro wordt benomen van krediet van
de Belgiek-weekends (SA00133).
De Preventiedienst/Vrijwilligerscentrale is de samenwerkingspartner. De nodige
kredieten voor deze samenwerking zijn voorzien op het meerjarenbudget 20202025.

Artikel 2: Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd op basis van een
werkingsverslag van de Belgiek-weekends en de culturele acts tijdens de
Buurtcheques. De Preventiedienst legt de evaluatie ter kennisgeving voor aan het
College van burgemeester en schepenen.

Namens Stad Brugge

Annick Lambrecht
Voorzitter Gemeenteraad Brugge

Namens Brugge Plus

Lieve Moerman
Directeur Brugge Plus
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Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad & OCMW Brugge

Mercedes Van Volcem
Algemeen bestuur
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Algemeen bestuur - de Republiek - vertegenwoordiging
in Raad van Bestuur.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 28 januari 2020 van de gemeenteraad werd de beheersovereenkomst goedgekeurd
2020-2025 met de Republiek.
De Republiek staat voor twee verschillende juridische entiteiten: De Korrelatie vzw en Stadmakers
vzw. Het bestuur van beide vzw's is gelijklopend.
De stad Brugge kan twee bestuurders voordragen in de raad van bestuur van beide vzw's.
Motivatie
Voorstel is om schepen Minou Esquenet en schepen Mercedes Van Volcem voor te dragen als
bestuurders van beide vzw's.
Rechtsgrond(en)
Convenant tussen De Republiek en de Stad Brugge

Besluit
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.
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GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen werden de vertegenwoordigers van de
stad Brugge in de bestuursorganen van IVBO opnieuw verkozen.
Mevr. Marleen Ryelandt werd aangeduid als bestuurder met raadgevende stem (vanuit de
oppositie) in de Raad van Bestuur van IVBO. Haar mandaat werd door de algemene vergadering
bevestigd tot einde 2020.
Mevr. Marleen Ryelandt heeft per brief van 31 januari 2020 haar ontslag aangeboden als
gemeenteraadslid van de stad Brugge. Zij wordt opgevolgd door de heer Andries Neirynck. De heer
Neirynck neemt tevens de mandaten over van mevr. Ryelandt.
Motivatie
I.V.B.O de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland is een
opdrachthoudende vereniging cfr het Decreet Lokaal Bestuur deel III, Titel 3.
In de gemeenteraadszitting van 15 januari 2019 werden volgende personen aangeduid als lid van
de Raad van Bestuur:
• bestuurder - Minou Esquenet
• bestuurder met raadgevende stem (oppositie) - Marleen Ryelandt
Het mandaat van mevr. Ryelandt als bestuurder met raadgevende stem loopt tot einde 2020.
Naar aanleiding van het ontslag van mevr. Ryelandt als gemeenteraadslid te Brugge, wordt ze
opgevolgd door de heer Andries Neirynck die tevens het mandaat van bestuurder met raadgevende
stem in de Raad van Bestuur van IVBO overneemt tot einde 2020.
Rechtsgrond(en)
Decreet van 22/12/17 over het lokaal bestuur - Deel 3

Besluit
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.

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

21

2020_GR_00071

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen werden de vertegenwoordigers van de
stad Brugge in de bestuursorganen van Kenniscentrum v.z.w. (EVA) opnieuw verkozen.
Mevr. Marleen Ryelandt werd aangeduid als bestuurder in de Raad van Bestuur van Kenniscentrum
v.z.w. en als lid van de Algemene Vergadering.
Mevr. Ryelandt heeft per brief van 31 januari 2020 haar ontslag aangeboden als gemeenteraadslid
van de stad Brugge. Zij wordt opgevolgd door de heer Andries Neirynck. De heer Neirynck neemt
tevens de mandaten over van mevr. Ryelandt.
Motivatie
De Gemeenteraad heeft op 24 juni 2014 de oprichting van het gemeentelijk extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm 'Kenniscentrum vzw' goedgekeurd, alsook de
ontwerpstatuten. Bij ministerieel besluit d.d. 3 oktober 2014 werd voormelde
gemeenteraadsbeslissing goedgekeurd.
Het Kenniscentrum voert onderzoek naar de kunst in de Bourgondische Nederlanden, realiseert
publieksactiviteiten in functie van de internationale werking van Musea Brugge, bouwt een
internationaal netwerk uit en stelt alle handelingen die de werking van Musea Brugge
ondersteunen.
De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering na voordracht
door de gemeenteraad van Brugge. De samenstelling van de Raad van Bestuur moet de
verhouding tussen de diverse politieke fracties in de gemeenteraad weerspiegelen met dien
verstande dat van iedere fractie minstens één bestuurder wordt aangeduid. De burgemeester
wordt meegeteld in de berekening van de verhouding.
In de gemeenteraadszitting van 15 januari 2019 werd mevr. Marleen Ryelandt aangeduid als lid
van de Raad van Bestuur namens de fractie Groen. Zij zetelt eveneens in de Algemene
Vergadering van het Kenniscentrum vzw.
Naar aanleiding van het ontslag van mevr. Ryelandt als gemeenteraadslid te Brugge, wordt ze
opgevolgd door de heer Andries Neirynck die tevens het mandaat van bestuurder in de Raad van
Bestuur in het Kenniscentrum v.z.w. overneemt.
Rechtsgrond(en)
Decreet van 22/12/2017 over het lokaal bestuur - Deel 3
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Besluit
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
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Eigendommen - onttrekking aan Erfpacht Brugse
Maatschappij voor Huisvesting - woonhuis
Witteleertouwersstaat 50 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Raf Reuse komt tussen.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.

Stemming
goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:
- 42 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Dirk Barbier; Nico Blontrock; Wouter
Bossuyt; An Braem; Martine Bruggeman; Benedikte Bruggeman; Yves Buysse; Nele Caus; Dolores
David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; Jean-Marie De Plancke; Sandra De Schuyter;
Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert;
Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert;
Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen;
Karel Scherpereel; Stefaan Sintobin; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Pol Van
Den Driessche; Geert Van Tieghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein
- 5 stem(men) tegen: Janos Braem; Andries Neirynck; Raf Reuse; Karin Robert; Charlotte Storme

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegingen tot al dan niet verkoop van onroerende goederen niet rechtstreeks van belang voor
de huisvesting van stadsdiensten en of uitvoering beleidsintenties.
Motivatie
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De woning gelegen te 8000 Brugge, Witteleertouwersstraat 50, eigendom van de Stad, deel
uitmakend van de voormalige site Van der Ghote, werd blijkens akte van 9 mei 1980 verleden voor
de heer Michel Billiouw, commissaris bij het Aankoopcomité van onroerende goederen te Brugge, in
erfpacht gegeven aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba om er sociale
woongelegenheden te bouwen.
De duurtijd van de erfpacht was 70 jaar om te eindigen op 31 december 2049.
Het goed, gekend bij het kadaster in de 2e afdeling Brugge, sectie B, met het perceelnummer 0627
E P0000, staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Het betreft een enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok evenwijdig aan

e

de straat, Vlaamse pannen) met bepleisterde en beschilderde lijstgevel uit 2 helft van de 19de
eeuw, gelegen in de archeologische zone "Historische stadskern van Brugge" en binnen de
UNESCO-werelderfgoed kernzone en de UNESCO-werelderfgoed bufferzone.
De woning staat nu leeg en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting is niet meer geïnteresseerd
om het pand te renoveren voor de resterende duur van de erfpacht.
De Raad van Beheer van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba ging in haar zitting van 13
januari 2020 akkoord om deze woning kosteloos aan hun erfpacht te laten onttrekken.
Het pand is gebouwd op een kadastrale oppervlakte van 115 m² grond en heeft een nuttige
oppervlakte van 175 m².
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om akkoord te gaan met de onttrekking van deze woning op
en met grond aan de erfpachtovereenkomst met de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.
Indien de gemeenteraad akkoord gaat met de vermindering van de erfpacht met het hoger
beschreven onroerend goed kan de stad opnieuw volledig beschikken over het onroerend goed.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Besluit
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.
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Eigendommen - verkoop woonhuis
Witteleertouwersstaat 50.

GOEDGEKEURD
Stemming
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goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:
- 42 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Dirk Barbier; Nico Blontrock; Wouter
Bossuyt; An Braem; Martine Bruggeman; Benedikte Bruggeman; Yves Buysse; Nele Caus; Dolores
David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; Jean-Marie De Plancke; Sandra De Schuyter;
Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert;
Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert;
Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen;
Karel Scherpereel; Stefaan Sintobin; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Pol Van
Den Driessche; Geert Van Tieghem; Mercedes Van Volcem; Sandra Wintein
- 5 stem(men) tegen: Janos Braem; Andries Neirynck; Raf Reuse; Karin Robert; Charlotte Storme

Beschrijving
Aanleiding en context
Overwegingen tot al dan niet verkoop van onroerende goederen niet rechtstreeks van belang voor
de huisvesting van stadsdiensten en of uitvoering beleidsintenties.
Motivatie
Het College van Burgemeester en Schepenen stelt in haar zitting van 2 maart (2020_CBS_00862)
aan de gemeenteraad van 31 maart a.s. voor om de wijziging goed te keuren 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, waardoor het goed terug in het patrimonium van de
Stad komt.

Het goed staat vermeld op de inventaris van het bouwkundige erfgoed.
Het betreft een enkelhuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok
evenwijdig aan de straat, Vlaamse pannen) met bepleisterde en beschilderde
lijstgevel uit 2e helft van de 19de eeuw, gelegen in de archeologische zone
"Historische stadskern van Brugge" en binnen de UNESCO-werelderfgoed kernzone
en de UNESCO-werelderfgoed bufferzone.
Het pand gebouwd op een kadastrale oppervlakte van 115 m² grond, met een nuttige oppervlakte
van 175 m², situeert zich in het historische centrum van Brugge, m.n. in het Magdalenakwartier,
meer bepaald tussen de Coupure en het Koningin Astridpark.
Er werd op 2 december 2019 een EPC met certificaatnummer 20191202-0002224116-RES-1
afgeleverd. De woning kreeg een energielabel van 407 kWh/(m² jaar).
Er werd op 28 januari 2020 een schattingsverslag opgemaakt door de heer Siegfried Van Laeren,
landmeter-expert, 3D landmeter, waarbij de venale waarde van het goed werd geraamd op €
325.000,00.
Het goed is vrij van gebruik.
De gemeenteraad dient akkoord te gaan met de voorgestelde wijze en voorwaarden van verkoop.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële informatie
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Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies
Volgens inzichten college
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011905
• Actie: SANP00563
• Rekening: 22100090
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: 325.000,00 euro
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: verkoop Witteleertouwersstraat 50

Besluit
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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2020_GR_00077

Eigendommen - aankoop van hoeve op en met grond
(97a 81 ca) Veltemweg 33 - 33+ gelegen te 8310
Brugge (Sint-Kruis) voor de inrichting van een park en
realisatie van fiets- en wandelpad.
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GOEDGEKEURD
Notulen
Raadsleden Andries Neirynck, Geert Van Tieghem en Jasper Pillen komen tussen.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt;
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Uitvoering collegebeslissing dd. 20/12/2019.
Motivatie
Er kon tot een overeenkomst worden gekomen, voor de aankoop van een hoeve op en met grond,
Veltemweg 33, 8310 Brugge (Sint Kruis), gekend bij het kadaster in de 19e afdeling Brugge, sectie
D, perceelnummer 232 C (19a 50ca) en perceelnummer 220 G (78a 31ca) is samen 97a 81ca
groot, met de respectievelijke eigenaars.
Er werd hiervoor een verkoopovereenkomst (onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad)
ondertekend dd. 28/02/2020.
De eigenaars zijn bereid het goed in zijn geheel aan de Stad te verkopen tegen de prijs van €
1.000.000,00 mits zij er nog 3 jaar kunnen kosteloos blijven wonen:
" Het genot en het vrij gebruik van het woonhuis dat door de verkoper en zijn echtgenote
Mevrouw Stuyvaert, hierna genoemd, nog wordt bewoond zal de koper bekomen uiterlijk binnen de
drie jaar na ondertekening van de authentieke akte, hetgeen door de verkoper en Mevrouw
Stuyvaert, hierna genoemd, uitdrukkelijk wordt aanvaard.
Dit recht op uitgesteld genot betreft een louter persoonlijk recht in hoofde van de verkoper en
zijn echtgenote of de langstlevende onder hen. Bij overlijden van de verkoper alsook zijn
echtgenote voor het verstrijken van de gemelde termijn van drie jaar, zal de koper bij overlijden
van de langstlevende onder hen van rechtswege het genot en vrij gebruik van het verkochte goed
verkrijgen.
De verkoper en zijn echtgenote mogen te allen tijde vroegtijdig een einde stellen aan het
hierboven beschreven genot mits aangetekend schrijven aan de Stad Brugge.
De verkoper of zijn rechtsopvolgers verbinden zich er toe om het verkochte goed tegen het
verlaten van de woning, volledig te ontruimen en het achter te laten in een normale staat van
onderhoud (borstelschoon) zonder zichtbare beschadigingen.
De uitgestelde ingenottreding is een voorwaarde van de verkoop en zal aldus aan de
verkoper geen enkele titel verschaffen tot huur, bezetting of gebruik."
Het onroerend goed is volgens het Gewestplan 'Brugge-Oostkust', goedgekeurd bij K.B. dd.
7/04/77, gelegen in parkgebied en in het BPA Vossensteert.
De hoeve is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, opgemaakt door de Vlaamse
overheid, Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend
erfgoed. https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/77525
Er werd een schattingsverslag opgemaakt op 25/10/19 door de heer G. Verté, landmeter-expert.
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Om de eigenaars (binnen het projectgebied) te kunnen overtuigen om aan die voorwaarden te
verkopen aan de stad Brugge werd er voorzien in een clausule van een voorkeurrecht tot
wederinkoop. Dit voor in het geval de stad zou beslissen om de aangekochte percelen te verkopen
nadat de huidige stedenbouwkundige bestemming werd gewijzigd (park/recreatie/groen) naar een
bestemming waarbij er verhoogde residentiële bebouwingsmogelijkheden zouden zijn:
" Indien de koper, de Stad Brugge, zou beslissen om de aangekochte percelen te verkopen
nadat de huidige stedenbouwkundige bestemming werd gewijzigd (park/recreatie/groen) naar
een bestemming waarbij er verhoogde residentiële bebouwingsmogelijkheden zijn, moet de
stad Brugge de verkoper het recht geven tot wederinkoop (in feite voorkeurrecht) van
het hogervermeld onroerend goed tegen geactualiseerde prijs (consumptie-index), met als
basisindex de index van de maand voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige
overeenkomst en nieuwe index, deze van de maand voorafgaandelijk aan de aanbieding van
de terugkoopmogelijkheid, onder de hierna vermelde strikte modaliteiten.
De verkoper kan dit voorkeurrecht niet overdragen aan een derde.
De Stad Brugge dient het voorkeurrecht aan te bieden aan de verkoper bij aangetekend
schrijven.
De verkoper beschikt over een termijn van twee maand na aanbieding om het voorkeurrecht
uit te oefenen. Indien stad Brugge het voorkeurrecht zou aanbieden met betrekking tot het
perceel op heden gekend onder het nummer 232/C (met name de hoeve), dan zal dit
voorkeurrecht samen moeten worden aangeboden met het huidige perceelnummer 231/D
(aanpalende tuin) en zal de uitoefening van het voorkeurrecht op de hoeve door de huidige
verkoper uitsluitend kunnen plaatsvinden mits het voorkeurrecht evenzeer wordt uitgeoefend
op het perceel op heden gekend onder het nummer 231/D (aanpalende perceel grond
eigendom van de familie Steevens waaromtrent op heden evenzeer een verkoopovereenkomst
wordt gesloten). Zodoende vormen beide percelen (huidige perceelnummers 232/C en 231/D)
in voorkomend geval van aanbieding voorkeurrecht door stad Brugge één ondeelbaar geheel
en kan het voorkeurrecht op de hoeve uitsluitend worden uitgeoefend mits het voorkeurrecht
ook wordt uitgeoefend op dit aanpalende perceel gekend onder het nummer 231/D, hetzij
door huidige verkoper in deze individueel optredend, hetzij door alle of enkele van de huidige
eigenaars – verkopers van het huidige perceelnummer 231/D .
Voor de goede orde verklaren partijen dat dit voorkeurrecht niet zal dienen te worden
aangeboden indien de verkoop plaatsvindt zonder dat de huidige stedenbouwkundige
bestemming (park / recreatie / groen) is gewijzigd naar een bestemming waarbij er
verhoogde residentiële bebouwingsmogelijkheden zijn."
Dankzij de aankoop kan er versneld worden overgegaan tot de aanleg van een fiets- en wandelpad
zoals destijds voorzien in het BPA Vossensteert.
De andere oppervlakten grond kunnen worden ingericht en aangelegd ter uitbreiding van het
stadsdomein Veltem. Desgevallend kunnen de hoeve en haar bijgebouwen, al dan niet onder een
andere perceelconfiguratie, terug verkocht worden.
De gemeenteraad dient in te stemmen met deze aankoop.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het decreet lokaal bestuur.
Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019.
Decreet betreffende de onteigeningen voor algemeen nut van 24/02/2017.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van
27/10/2017.

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
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Motivering
Spoedvisum mits voorwaarden:
Visum heeft betrekking op dossiers 2020_CBS_00100, 2020_CBS_00099 en 2020_CBS_00043
vermits dit gaat over aankoop grond en hoeve in omgeving Veltemweg voor realisatie fiets en
wandelpad. Principe werd beslist in college 20/12/19 (2019_CBS_05993).
bedrag van deze drie dossiers is:
nr. 99: 183.391,23
nr. 43: 235.532,55
nr. 100: 1.000.000
totaal: 1.418.923,78
Op dit ogenblik (26/2/20) is op BI011905 SA01350 slechts 1.220.000,56 euro krediet beschikbaar.
Gunstig qua kredieten op voorwaarde goedkeuring door de Gemeenteraad van de eerste herziening
van het MJP 2020-2025 waar 200.000 € extra krediet zal gevraagd worden voor dit project.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, kredieten
verschoven worden ipv het vragen van extra kredieten.
Verschuiving van kredieten kan binnen bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak
of binnen bevoegdheid CBS via interne kredietaanpassing.
Er wordt in de mogelijkheid voorzien om de aangekochte percelen te verkopen, maar de opbrengst
is niet vermeld in de nota.

Opmerking: Bij een spoeddossier krijgt het dossier een spoedadvies/-visum dat louter geldt als een
vrijblijvend financieel advies en blijft de betrokkene die de verbintenis aangaat persoonlijk
verantwoordelijk.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011905
• Actie: SRB011905
• Rekening: 22000007
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw:
• Bedrag exclusief btw: € 1.000.000
• Omschrijving: aankoop diverse oppervlaktes grond incl. hoeve.
• inkomsten uit eventuele verkoop 22200090

Besluit
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.
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Bijlagen
1. verkoopovereenkomst Guido Steevens.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 fietsen wandelpad.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Uitvoering collegebeslissing dd. 20/12/2019.
Motivatie
Er kon een overeenkomst tot aankoop worden bereikt met de eigenaars van het perceel bouwland
nabij de Veltemweg/Vossensteert, gekend bij het kadaster, 19e afdeling Brugge (Sint-Kruis),
Vossensteert, sectie D, perceelnummer 0236 B P0000, 1ha 02a 45ca groot.
Er werd hiervoor een verkoopovereenkomst (onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad)
ondertekend dd. 28/02/2020.
De grond is volgens het gewestplan "Brugge-Oostkust" gelegen in parkgebied en in het BPA
Vossensteert.
Het goed grenst aan percelen reeds in eigendom van de Stad Brugge.
Er werd een schattingsverslag opgemaakt op 25/10/2019 door de heer Verté, landmeter-expert.
De eigenaars zijn bereid het goed aan de Stad te verkopen tegen de prijs van € 235.532,55 euro,
zijnde 22,99 €/m².
Om de eigenaars (binnen het projectgebied) te kunnen overhalen werd tevens voorzien in een
clausule van een voorkeurrecht om in het geval de stad zou beslissen om de aangekochte percelen
te verkopen nadat de huidige stedenbouwkundige bestemming werd gewijzigd
(park/recreatie/groen) naar een bestemming waarbij er verhoogde residentiële
bebouwingsmogelijkheden zijn:
"De partijen verklaren uitdrukkelijk het volgende te zijn overeengekomen: Indien de koper, de
Stad Brugge, zou beslissen om de aangekochte percelen te verkopen nadat de huidige
stedenbouwkundige bestemming werd gewijzigd (park/recreatie/groen) naar een bestemming
waarbij er verhoogde residentiële bebouwingsmogelijkheden zijn, moet de stad Brugge elk
van de verkopers het recht geven tot wederinkoop (in feite voorkeurrecht) van het
hogervermeld onroerend goed tegen geactualiseerde prijs (consumptie-index), met als
basisindex de index van de maand voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige
overeenkomst en nieuwe index, deze van de maand voorafgaandelijk aan de aanbieding van
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de terugkoopmogelijkheid. De Stad Brugge dient het voorkeurrecht aan te bieden aan de
verkopers bij aangetekend schrijven. De verkoper kan dit voorkeurrecht niet overdragen aan
een derde ten bijzondere titel. Dit gaat wel over aan hun rechtsopvolgers ten algemene titel.
Het recht van wederinkoop eindigt:
a)

Ofwel bij het overlijden van de langstlevende van de verkopers;

b)
Ofwel binnen de 20 jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte op
voorwaarde dat alle oorspronkelijke verkopers overleden zijn.
De verkopers kunnen het terugkooprecht samen of elk afzonderlijk uitoefenen. Oefenen zij
dat elk afzonderlijk uit, dan is dit op voorwaarde dat geen andere van de verkopers dit
uitoefent. Is dit wel het geval, wordt het terugkooprecht pro rata uitgeoefend door de
verkopers in functie van hun gerechtigdheden bij de verkoop van dit perceel. Zij beschikken
over een termijn van twee maand na aanbieding om het terugkooprecht uit te oefenen."
Dankzij de aankoop kan er versneld worden overgegaan tot de aanleg van een fiets- en wandelpad
zoals destijds voorzien in het BPA Vossensteert.
De andere oppervlakten grond kunnen worden ingericht en aangelegd ter uitbreiding van het
stadsdomein Veltem.
De gemeenteraad dient in te stemmen met deze aankoop.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het decreet lokaal bestuur.
Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019.
Decreet betreffende de onteigeningen voor algemeen nut van 24/02/2017.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van
27/10/2017.

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
Spoedvisum mits voorwaarden:
Visum heeft betrekking op dossiers 2020_CBS_00100, 2020_CBS_00099 en 2020_CBS_00043
vermits dit gaat over aankoop grond en hoeve in omgeving Veltemweg voor realisatie fiets en
wandelpad. Principe werd beslist in college 20/12/19 (2019_CBS_05993).
bedrag van deze drie dossiers is:
nr. 99: 183.391,23
nr. 43: 235.532,55
nr. 100: 1.000.000
totaal: 1.418.923,78
Op dit ogenblik (26/2/20) is op BI011905 SA01350 slechts 1.220.000,56 euro krediet beschikbaar.
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Gunstig qua kredieten op voorwaarde goedkeuring door de Gemeenteraad van de eerste herziening
van het MJP 2020-2025 waar 200.000 € extra krediet zal gevraagd worden voor dit project.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, kredieten
verschoven worden ipv het vragen van extra kredieten.
Verschuiving van kredieten kan binnen bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak
of binnen bevoegdheid CBS via interne kredietaanpassing.
Er wordt in de mogelijkheid voorzien om de aangekochte percelen te verkopen, maar de opbrengst
is niet vermeld in de nota.

Opmerking: Bij een spoeddossier krijgt het dossier een spoedadvies/-visum dat louter geldt als een
vrijblijvend financieel advies en blijft de betrokkene die de verbintenis aangaat persoonlijk
verantwoordelijk.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011905
• Actie: SRB011905
• Rekening: 22000007
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: € 235.532,55
• Omschrijving: aankoop grond Veltemweg

Besluit
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.

Bijlagen
1. verkoopovereenkomst Jean Nicole Jacques.pdf
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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
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Uitvoering collegebeslissing dd. 20/12/2019.
Motivatie
Er kon een overeenkomst tot aankoop worden bereikt met de eigenaars van diverse percelen grond
(samen 79a 77ca groot), gekend bij het kadaster in de 19e afdeling Brugge (Sint-Kruis), sectie D
nrs:
• 217h Weiland Veltemweg - oppervlakte 17a 40ca
• 220h Warmoesgrond Veltemweg - oppervlakte 20a 10ca
• 221k Weg Veltemweg - oppervlakte 2a 80ca
• 231d Bouwland Veltemweg - oppervlakte 39a 47ca
Er werd hiervoor een verkoopovereenkomst (onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad) ondertekend dd. 28/02/2020.
De grond is volgens het gewestplan "Brugge-Oostkust" gelegen in parkgebied en in het BPA
Vossensteert.
Er werd op 25/10/2019 hiertoe een schattingsverslag opgemaakt door de heer Verté, landmeterexpert.
De eigenaars zijn bereid het goed in zijn geheel aan de stad te verkopen tegen de prijs van
183.391,23 euro, zijnde 22,99 €/m².
Om de eigenaars (binnen dit projectgebied) te kunnen overhalen werd tevens voorzien in een
clausule van een voorkeurrecht om in het geval de stad zou beslissen om de aangekochte percelen
te verkopen nadat de huidige stedenbouwkundige bestemming werd gewijzigd
(park/recreatie/groen) naar een bestemming waarbij er verhoogde residentiële
bebouwingsmogelijkheden zijn:
" De partijen verklaren uitdrukkelijk het volgende te zijn overeengekomen: Indien de koper, de
Stad Brugge, zou beslissen om de aangekochte percelen te verkopen nadat de huidige
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stedenbouwkundige bestemming werd gewijzigd (park/recreatie/groen) naar een bestemming
waarbij er verhoogde residentiële bebouwingsmogelijkheden zijn, moet de stad Brugge de verkoper
het recht geven tot wederinkoop (in feite voorkeurrecht) van het hogervermeld onroerend goed
tegen geactualiseerde prijs (consumptie-index), met als basisindex de index van de maand
voorafgaandelijk aan de ondertekening van huidige overeenkomst en nieuwe index, deze van de
maand voorafgaandelijk aan de aanbieding van de terugkoopmogelijkheid.
De verkoper kan dit voorkeurrecht niet overdragen aan een derde.
De Stad Brugge dient het voorkeurrecht aan te bieden aan de verkoper bij aangetekend schrijven.
De verkopers kunnen het terugkooprecht samen of elk afzonderlijk uitoefenen. Oefenen zij dat elk
afzonderlijk uit, dan is dit op voorwaarde dat geen andere van de verkopers dit uitoefent. Is dit
wel het geval, wordt het terugkooprecht pro rata uitgeoefend door de verkopers in functie van hun
gerechtigdheden bij de verkoop van dit perceel. Zij beschikken over een termijn van twee maand
na aanbieding om het terugkooprecht uit te oefenen. Indien stad Brugge het voorkeurrecht zou
aanbieden met betrekking tot het perceel op heden gekend onder het nummer 231/D, dan zal dit
voorkeurrecht samen moeten worden aangeboden met het huidige perceelnummer 232/C (met
name de aanpalende hoeve thans eigendom van de Heer Guido Steevens, hetwelk op heden ook
het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke verkoopovereenkomst met Stad Brugge) en zal de
uitoefening van het voorkeurrecht op het perceel met nummer 231/D door de huidige verkoper,
hetzij door één iemand, hetzij door meerdere, uitsluitend kunnen plaatsvinden mits het
voorkeurrecht evenzeer wordt uitgeoefend op het perceel op heden gekend onder het nummer
232/C (aanpalende hoeve) door de Heer Guido Steevens, zijnde verkoper van zelfde hoeve.
Zodoende vormen beide percelen (huidige perceelnummers 232/C en 231/D) in voorkomend geval
van aanbieding voorkeurrecht door stad Brugge één ondeelbaar geheel en kan het voorkeurrecht
op het perceelnummer 231/D uitsluitend worden uitgeoefend mits het voorkeurrecht ook wordt
uitgeoefend op de aanpalende hoeve op heden gekend onder het nummer 232/C door de Heer
Guido Steevens.
Voor de goede orde verklaren partijen dat dit voorkeurrecht niet zal dienen te worden aangeboden
indien de verkoop plaatsvindt zonder dat de huidige stedenbouwkundige bestemming (park /
recreatie / groen) is gewijzigd naar een bestemming waarbij er verhoogde residentiële
bebouwingsmogelijkheden zijn"
Dankzij de aankoop kan er versneld worden overgegaan tot de aanleg van een fiets- en wandelpad
zoals destijds voorzien in het BPA Vossensteert.
De andere oppervlakten grond kunnen worden ingericht en aangelegd ter uitbreiding van het
stadsdomein Veltem. Desgevallend kan een beperkte oppervlakte, - in functie van herverkoop van
de hoeve - al dan niet onder een andere perceelconfiguratie, terug verkocht worden.
De gemeenteraad dient in te stemmen met deze aankoop.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het decreet lokaal bestuur.
Decreet houdende de gemeentewegen van 03/05/2019.
Decreet betreffende de onteigeningen voor algemeen nut van 24/02/2017.
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van
27/10/2017.

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
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spoedvisum mits voorwaarden:
Visum heeft betrekking op dossiers 2020_CBS_00100, 2020_CBS_00099 en 2020_CBS_00043
vermits dit gaat over aankoop grond en hoeve in omgeving Veltemweg voor realisatie fiets en
wandelpad. Principe werd beslist in college 20/12/19 (2019_CBS_05993).
bedrag van deze drie dossiers is:
nr. 99: 183.391,23
nr. 43: 235.532,55
nr. 100: 1.000.000
totaal: 1.418.923,78
Op dit ogenblik (26/2/20) is op BI011905 SA01350 slechts 1.220.000,56 euro krediet beschikbaar.
Gunstig qua kredieten op voorwaarde goedkeuring door de Gemeenteraad van de eerste herziening
van het MJP 2020-2025 waar 200.000 € extra krediet zal gevraagd worden voor dit project.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, kredieten
verschoven worden ipv het vragen van extra kredieten.
Verschuiving van kredieten kan binnen bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak
of binnen bevoegdheid CBS via interne kredietaanpassing.
Er wordt in de mogelijkheid voorzien om de aangekochte percelen te verkopen, maar de opbrengst
is niet vermeld in de nota.

Opmerking: Bij een spoeddossier krijgt het dossier een spoedadvies/-visum dat louter geldt als een
vrijblijvend financieel advies en blijft de betrokkene die de verbintenis aangaat persoonlijk
verantwoordelijk.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011905
• Actie: dummy
• Rekening: 22000007
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: 183.391,23 euro
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: aankoop grond Veltemweg

Besluit
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.

Bijlagen
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1. verkoopovereenkomst.pdf
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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
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Er werd op 30 november 2015 een stedenbouwkundige vergunning BV 20153846 afgeleverd aan
Stoer Huus vzw en Bouwkantoor Danneels nv voor het bouwen van een woonproject teneinde het
binnengebied gelegen tussen de Baliestraat, Julius & Maurits Sabbestraat en Langerei te
ontwikkelen en herbestemmen.
Motivatie
Aan deze stedenbouwkundige vergunning is een projectovereenkomst verbonden, opgemaakt op
22 januari 2016. Deze overeenkomst omvat bepalingen betreffende over te dragen gronden om in
het openbaar domein op te nemen, alsook de afstand van het zuidelijk gebied, de bleekweide, aan
de stad.
De bleekweide wordt door en op kosten van de stad aangelegd, en wordt nu reeds overgedragen
zodat de dienst Openbaar Domein kan starten met de aanleg ervan. De kosteloze grondafstand van
de wegenis, bijhorende infrastructuurwerken en groenzones, zal in een latere fase, na definitieve
oplevering, gebeuren.
Rechtsgrond(en)
Artikel 41, 11° Decreet Lokaal Bestuur

Financiële informatie
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: 011905
• Actie: 011905
• Rekening: 22000007 + 15900000
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw:
• Bedrag exclusief btw: 0
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• Omschrijving: kosteloze grondverwerving

Besluit
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.

Bijlagen
1.

ontwerpakte.pdf
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Repnr. :
Datum : #/#/2020

1
KOSTELOZE AFSTAND GROND

2170740-1

Het jaar TWEEDUIZEND TWINTIG.
Op #.
Voor Ons, Meester Katia DENOO, Notaris te Oostkamp, Brugge Eerste Kanton, zijn verschenen:
De naamloze vennootschap “DANNEELS DEVELOPMENT”,
voorheen “IMMOBILIËNMAATSCHAPPIJ JOOST DANNEELS” genaamd, met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), SintBaafskerkstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0418.125.230.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Robert De Schepper te Wingene op 22 maart 1978, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 6 april 1978, onder nummer 1033-1, waarvan de statuten voor
het laatst werden gewijzigd, houdende een fusie door overneming, gevolgd
door een naamswijziging naar “DANNEELS DEVELOPMENT”, bij procesverbaal opgesteld door notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op
31 oktober 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 24 november 2017 onder nummer 17164568.
Alhier vertegenwoordigd door mevrouw Tine CARDOEN, geboren te
Kortrijk op 9 september 1982 (nationaal nummer 820909 282 69), wonende
te 8560 Gullegem, Ter Elst 32, ingevolge notariële volmacht verleden voor
notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 30 november 2017, waarvan een
afschrift gehecht is gebleven aan de basisakte met reglement van medeeigendom van de residentie “De Blekerie”, verleden voor ondergetekende
notaris Katia Denoo op 2 juli 2018, overgeschreven op het hypotheekkantoor
te Brugge onder referte 61-T-03/07/2018-08532.
Hierna genoemd: “de afstanddoener”.
En,
De “STAD BRUGGE”, met identificatienummer 0207.528.035, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 279 § 1 van het Decreet Lokaal Bestuur door:
a) de Voorzitter van de Gemeenteraad, mevrouw LAMBRECHT Annick Jacques Marie-Louise, die overeenkomstig artikel 281 van het Decreet
Lokaal Bestuur haar bevoegdheid tot ondertekening heeft opgedragen aan
volgend lid van de gemeenteraad:
de heer PIERINS Philip Yvonne Albert, Schepen van de Stad Brugge,
geboren te Brugge op 4 augustus 1956 (identiteitskaartnummer 592 0348788
57 - nationaal nummer 560804 019 26), wonende te 8310 Brugge, Astridlaan
364,
b) de Algemeen Directeur, de heer de heer Colin Tom BEHEYDT,
geboren te Roeselare op 04 september 1978 (identiteitskaartnummer 592
8496352 09 - nationaal nummer 780904 069 57), wonende 8830 Hooglede,
Turkeyenstraat 27,
handelend in hun respectievelijke hoedanigheid van Voorzitter van de
Gemeenteraad en Algemeen Directeur van de Stad Brugge, in uitvoering van
de beslissing genomen door de Gemeenteraad van de Stad Brugge in zitting
van #/#/2020.
Hierna samen genoemd: “de afstandhouder”.
TOELICHTING VAN DE AKTE - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VOORLEZING
Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

2
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris worden toegelicht en het staat comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te
vragen over om het even welke bepaling van deze akte, alvorens de akte te
ondertekenen.
De comparanten erkennen een integrale voorlezing te hebben gekregen van al hetgeen voorafgaat, en verklaren dat inzonderheid hun hierboven
vermelde identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
De instrumenterende notaris deelt de comparanten vervolgens mede
dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen
hierop prijs stelt en erom verzoekt, alsook indien minstens één van hen van
oordeel is dat het ontwerp van deze akte hem of haar niet tijdig is meegedeeld
voorafgaandelijk het verlijden ervan.
Hierop verklaren alle comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het
ontwerp tijdig vóór het verlijden van de akte hebben ontvangen, dat zij hiervan kennis hebben genomen, en dan ook niet verzoeken om een integrale
voorlezing ervan. Eventuele wijzigingen die werden of nog zullen worden
aangebracht aan het ontwerp van de akte, alsook de bedingen die de voorlezing uitdrukkelijk vermelden, zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Welke wederzijdse partijen hebben gevraagd, hen authentieke akte te
verlenen van hun navolgende onderling gesloten overeenkomst, te weten:
De afstanddoener, partij enerzijds, verklaart kosteloos afstand te doen,
met alle waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en niet belast met enige
schuld, inschrijving, voorrecht, hypotheek, bezwarende overschrijving en/of
belemmering, te weten:
Aan de afstandhouder, partij anderzijds, die aanneemt,
Het volgend onroerend goed:
Stad Brugge, vijfde afdeling.
Een perceel grond gelegen inwaarts de Lange Rei, kadastraal bekend
of bekend geweest in de sectie E nummer 343 E 4 P0000 en deel van nummer
337 T P0000 (voorheen deel nummer 337 P P0000), met een totale oppervlakte volgens meting van tweeduizend zeshonderd en een vierkante meter
(2.601m²), aangeduid als lot B op navermeld afbakeningsplan.
Referte gereserveerde perceelsidentificatie: E 1406 B P0000
Metingsplan.
Welke lot B afgebeeld staat op het afbakeningsplan opgemaakt door
studiebureau Verhaeghe & Partners BVBA, met kantoor te 8210 Zedelgem
(Loppem), Autobaan 5 bus 0102, op 5 mei 2017.
Dit afbakeningsplan is opgenomen in de databank van de plannen van
afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
onder referentienummer 31805/10081 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.
Voormeld grondplan zal, na door partijen en de notaris “ne varietur”
te zijn getekend, aan deze akte worden gehecht, maar zal noch ter registratie
noch ter overschrijving op het hypotheekkantoor te Brugge aangeboden worden. Partijen vragen toepassing van artikel 3.12.3.0.6 van de VCF en van artikel 1, vierde lid van de Hypotheekwet.
De afstandhouder erkent een exemplaar van het afbakeningsplan te
hebben ontvangen.
HERKOMST VAN EIGENDOM.
De naamloze vennootschap “DANNEELS DEVELOPMENT” is eigenaar van voorschreven goed als volgt:
a) het perceel nummer 337 T (voorheen gekend onder nummer 337 P)
om het samen met andere goederen te hebben aangekocht van 1) mevrouw
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Vandenbulcke Christiane, echtgenote Frans Verriest, te Koksijde en 2) de
heer Vandenbulcke Jacques, echtgenoot Ghislaine Lauwerys, te Sint-MartensLatem, blijkens akte verleden voor notaris Pierre Van Hove te Brugge op elf
juni tweeduizend en acht, overgeschreven op het alsdan eerste hypotheekkantoor te Brugge onder referte 61-T-25/06/2008-08033.
b) het perceel nummer 343 E 4 (voorheen gekend onder de nummers
343 W 3 en 343 C 4)) om het samen met een ander goed te hebben aangekocht van mevrouw Maria De Ceuninck, echtgenote van de heer Jacques
Janssens, te Brugge, blijkens akte verleden voor notaris Jo Debyser te Ardooie, op vijftien september tweeduizend en acht, overgeschreven op het alsdan eerste hypotheekkantoor te Brugge onder referte 61-T-14/10/2008-12553.
De afstandhouder heeft verklaard zich tevreden te stellen met het bewijs van eigendom dat voorafgaat en van de afstanddoener geen andere titel
te eisen dan een uitgifte van onderhavige akte.
VOORWAARDEN VAN DE KOSTELOZE AFSTAND.
- De afstandhouder heeft verklaard het verworven goed ten volle te
kennen, er geen nadere beschrijving van te verlangen en zich met bovenstaande opgave en beschrijving te vergenoegen.
- De kosteloze afstand geschiedt in de staat waarin het goed zich thans
bevindt, zonder waarborg of verhaal wat betreft de staat van de grond, de ondergrond, de afmetingen of de uitgedrukte oppervlakte, al was het verschil
meer dan één/twintigste.
- Alle zichtbare en verborgen gebreken, alle erfdienstbaarheden, zelfs
niet-voortdurende en niet-zichtbare, ook al zijn ze niet bekend, en alle eventuele gemeenschappen worden met het goed mee overgedragen.
De afstanddoener verklaart sedert zijn verkrijging op het afgestane
goed geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd en geen kennis te hebben
van erfdienstbaarheden die het goed kunnen bezwaren, met uitzondering van
diegene vermeld of voortkomende in voormelde eigendomstitels. Hij verklaart daarenboven geen kennis te hebben van verborgen gebreken, noch bovengronds, noch ondergronds, die de waarde en/of de bruikbaarheid van het
goed zouden verminderen.
De afstandhouder doet uitdrukkelijk afstand van elk verhaal tegen de
afstanddoener, in het bijzonder aangaande hetgeen is voorzien in de artikel
1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij voor bedrog of kennis van
verborgen gebrek, door de afstanddoener.
De afstandhouder wordt gesubrogeerd in alle rechten en vorderingen
die de afstanddoener zou kunnen hebben ten aanzien van derden wegens enige schade verband houdende met het goed.
- De afstandhouder bekomt van het verworven goed de eigendom, het
genot en het vrije gebruik vanaf heden.
- Alle taksen en lasten met betrekking tot de afgestane grond zullen
door de afstandhouder betaald worden vanaf heden.
- Alle rechten en verplichtingen, voortspruitende uit vorige eigendomstitels, gaan, voor zoveel nog van kracht, vanaf heden over op de afstandhouder.
BIJZONDERE VOORWAARDEN UIT VORIGE TITELS.
1. Voormelde eigendomstitel de dato 11 juni 2008 (betreffende de
percelen 337 P, 336/02 C en 336/02 D) bevat onder meer de volgende bijzondere voorwaarden, dewelke, voor zoveel nog van kracht, alhier letterlijk worden aangehaald en heropgelegd, en betreffende welke de afstandhouder in de
rechten en plichten treedt van de afstanddoener:
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“A/ In hogervermelde aankoopakte (i.e. 5 december 1986) staat letterlijk:
er wordt alhier uitdrukkelijke bedongen, ten titel van erfdienstbaarheid, dat het hierbij verkochte goed eeuwig en onvergeld uitweg zal genieten,
voor alle hoegenaamd gebruik, over de noordkant (zijnde de koer en de overbouwde poort), van het aanpalend eigendom van de verkopers in dees, zijnde
een bedrijfsgebouw, op en met grond, staande en gelegen te Brugge aan de
Langerei 50, gekadastreerd in het vijfde afdeling, sectie E, nummer 338/A
met een oppervlakte van een are veertig centiaren, om tot de openbare weg
(Langerei), te geraken.”
Er wordt tevens uitdrukkelijk bedongen dat het alhier verkochte goed
het vensterraam en de poort zal mogen behouden, die uitgeven op de westelijke zijde van voormeld aanpalend eigendom met een oppervlakte van één are
veertig centiaren.
Voorschreven vensterraam zal door koopers in dees, of hun rechtverkrijgenden, van mat glas voorzien worden, op eerste verzoek van de eigenaars van voormeld aanpalend erf.
Er wordt tussen partijen uitdrukkelijk, ten titel van erfdienstbaarheid,
bedongen dat de kopers in dees en hun rechtverkrijgenden nimmer een dancing en/of discobar in voorschreven onroerend goed mag (mogen) uitbaten of
laten uitbaten.”
2. Voormelde eigendomstitel de dato 15 september 2008 (betreffende
de percelen 343 W 3, 343 C 4 en 237 F 4) bevat onder meer de volgende bijzondere voorwaarden, dewelke, voor zoveel nog van kracht, alhier letterlijk
worden aangehaald en heropgelegd, en betreffende welke de koper in de rechten en plichten treedt van de verkoper:
“2. Erfdienstbaarheden – Bijzondere bepaling.
A. Bestaande erfdienstbaarheden.
In voormelde akte verkoop verleden voor notaris VANDER AUWERMEULEN op drieëntwintig april negentienhonderd tweeënnegentig staat
letterlijk vermeld:
In voormelde akte verleden voor Notaris Gerin op acht mei negentienhonderd vijfenzestig, staat letterlijk yermeld:
Volgens voormelde akte van notaris Fraeys de Veubeke van vijfentwintig maart negentienhonderd tweeënveertig en volgens verklaring van de
verkoper in gezegde akte gedaan zou de afsluiting in beton van het bovenbeschreven eigendom volledig aan hem toebehoord hebben en in de verkoping
begrepen zijn. De koopster wordt hieromtrent in de rechten gesteld van de
verkoopster.
Blijkens een akte verleden voor Meester Jean Depuydt, destijds notaris te Brugge op dertig juni negentienhonderd vijfenzestig, overgeschreven op
het eerste kantoor der hypotheken te Brugge op negen juli volgende, boek 715
nummer 3, werd tussen de verkoopster alhier en de aanpalende eigenaars te
weten de heer Valerius Casteleyn, beenhouwer en zijn echtgenote Simonne
Lutters te Brugge van de eigendom te Brugge, Langerei 39A, aldaar gekadastreerd sektie E 343/D3, 343/I3, 343/L3 en 343M3, groot acht aren zesendertig centiaren, conventioneel, de volgende erfdienstbaarheid gevestigd (letterlijk overgenomen):
De echtgenoten Casteleyn-Lutters verklaren een eeuwigdurende erfdienstbaarheid van doorgang toe te staan te laste van hun voorschreven eigendom in voordeel van de eigendom van mejuffer de Ceuninck hierbovenbeschreven, hetwelk door mejuffer De Ceuninck aanvaardt wordt; deze erfStad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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dienstbaarheid van doorgang als volgt gevestigd zijnde en toegestaan over
een breedte van twee meter vijftig centimeter om van de eigendom van mejuffer De Ceuninck te komen over de eigendom der echtgenoten CasteleynLutters volgens de kortste manier uit de hoek er aanpalende langs de eigendom van de heer Lucien Gey door de overdekte poort op de Lange Rei.
In een akte verkoop verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge,
en ondergetekende notaris, op twaalf juni tweeduizend en zeven, van het perceel deel van nummer 343/Y /3 (thans 343/D/4) staat letterlijk vermeld:
“I. VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID-VOORWAARDEN
Het hier verkochte goed zal genieten van een vrije, kosteloze en eeuwigdurende erfdienstbaarheid van uitweg, toegang en doorgang van en naar
de Langerei, ten laste van en over het resterende niet-bebouwde deel van perceel nummer 343/Y/3 en verder over de bestaande uitweg.
De koper verklaart te weten dat de uitweg en een deel van de koer ook
nog gebruikt wordt door eigendommen gelegen ten westen van het verkochte
goed, met name de percelen nummers 343/A/4, 343/T/3 en 343/U/3; er kan
aan niemand meer rechten worden gegeven dan deze die men kan laten gelden op grond van de regelmatige en niet verjaarde titels of op grond van de
wet.”
De koper wordt gesubrogeerd in alle rechten en plichten die uit de
bovenstaande bepalingen voortvloeien, voor zover deze nog van toepassing
zijn.
B. Volgende erfdienstbaarheden worden gevestigd en volgende verbintenissen worden aangegaan door de koper:
- op de westzijde van het verkochte deel van perceel nummer 237/F/4
zal een vrije strook van acht komma achtentwintig (8,28 m) breed (indien de
overheid eist dat de koper op de door hem uit te rusten grond bredere wegen
aanlegt of eist dat een bredere strook wordt voorzien, zal de koper toelaten
dat de verkoper deze strook uitbreidt naar het westen toe, over eigen grond)
en ongeveer acht komma veertien (8,14 m) meter diep worden gelaten, zoals
deze strook op het aangehechte plan gearceerd is, teneinde de eigenaar van
het resterend deel van dit perceel, perceel 237/M/4 en andere aanpalende of
in de buurt liggende of door hem of zijn rechtsopvolgers aan te wijzen percelen, toe te laten op deze vrije strook een weg aan te leggen, met alles wat er
bij hoort of geëist wordt door de overheid (riolering, nutsleidingen, voetpad,
groenvoorziening e.d.); de koper zal er zorg voor dragen dat de weg die hij
zelf zal aanleggen, en alle rioleringen en nutsvoorzieningen, onmiddellijk
zullen aansluiten op deze vrije strook, derwijze dat de heersende erven zonder
kosten en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, de verbinding zullen
kunnen maken met de door hen aan te leggen infrastructuur.
Deze strook zal te allen tijde gebruikt mogen worden zowel te voet,
met de (brom)fiets als andere vervoermiddelen, ongeacht de bestemming en
wijze van gebruik van de heersende erven en ongeacht het aantal heersende
erven of de wijze van splitsing van deze erven. De koper zal zijn project zo
uitwerken dat er inderdaad een weg, waarop verkeer met auto's mogelijk en
toegelaten is, zal aangelegd worden tot vlak tegen het hiervoor beschreven
heersend erf.
Zolang het heersend erf van voormelde strook grond geen gebruik
wenst te maken, zal de koper deze strook goed onderhouden en vrijhouden
van onkruid en afval, op zijn kosten. Indien de overheid dit eist zal de koper
bovendien de bedding van voormelde strook kosteloos afstaan aan de overStad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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heid, mits de overheid zich ertoe verbindt bovenvermelde voorwaarden integraal na te leven.
- De bestaande lichten en zichten in het gebouw dat zich bevindt op
perceel 237/S/2, dat volledig eigendom blijft van de verkoper, mogen behouden blijven, ten titel van erfdienstbaarheid, eeuwig en onvergeld, doch in mat
ondoorschijnend glas met huidig profiel.
- De koper mag gebouwen oprichten tot vlak tegen de muur van de
garages die zich bevinden ten noorden van het verkochte deel van perceel
nummer 237/F/4.
- Het verkochte deel van perceel nummer 343/C/4 wordt bezwaard
met een vrij en kosteloze, eeuwigdurende erfdienstbaarheid van uitweg, toeen doorgang, van en naar de Langerei, in voordeel van het resterend, nietmedeverkocht deel van het vroeger kadastraal perceel nummer 343/Y /3
(thans na splitsing, zijn dit het perceel restant van nummer 343/C/4 en het
volledig perceel nummer 343/d/4), en eventuele andere percelen die de verkoper of zijn rechtsopvolgers zullen aanduiden; alleen de verkoper of zijn
rechtsopvolgers zullen recht hebben op de eventuele vergoedingen die door
deze bijkomend aangeduide percelen zullen verschuldigd zijn.
De uitweg, toe-en doorgang zal mogen gebruikt worden ongeacht de
bestemming of wijze van gebruik van de heersende erven of de wijze van
splitsing van deze erven, voor alle vervoer, en ook te voet of met de
(brom)fiets.
De bovenbouw op het verkochte deel van perceel nummer 343/C/4
wordt niet verkocht en mag blijven bestaan, ten titel van erfdienstbaarheid,
eeuwig en onvergeld. Mocht de overheid, ter gelegenheid van de goedkeuring
van het project dat de koper zal indienen, eisen dat deze bovenbouw wordt
afgebroken, dan zal dit geschieden door en op kosten en risico van de koper,
die tevens op zijn kosten en risico de opening naar de aanpalende garage
degelijk en volgens de regels van de kunst zal dichtmaken met baksteenmetselwerk en hemelwaterdicht maken.
- De koper zal, volgens de regels van de kunst, op zijn kosten en risico, het overblijvend perceel van de verkoper afsluiten met houten afsluiting,
te plaatsen op twee plaatsen op de noordgrens van het kadastraal perceel
nummer 237/F/4 (namelijk op die plaatsen waar er zich geen garages, van de
verkoper bevinden) met een hoogte van twee meter boven het maaiveld; hij
zal deze afsluitingen plaatsen uiterlijk binnen twee maanden na heden; tot
zolang mogen de bestaande afsluitingen blijven staan.
De afsluiting dient een stevige houten afsluiting te zijn, in weerbestendig hout, ondoorzichtig en ongeveer tien centimeter dik, vlakke afwerking
langs de kant van het overblijvend eigendom van de verkoper.
- De koper zal op zijn kosten instaan voor het wegruimen van omheiningen, schuurtjes en dergelijke die zich op de verkochte goederen bevinden.
- De verkochte goederen zullen geen uitweg nemen noch eisen alover
het resterend eigendom van de verkoper.
- De koper verbindt zich ertoe de naleving van de bovenstaande bepalingen op te leggen aan zijn rechtsopvolgers, onder welke titel ook.”
VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING.
1. Algemeen.
Er wordt door de instrumenterende notaris vermeld dat geen bouwwerk,
noch enige vaste of verplaatsbare inrichting die voor bewoning kan worden gebruikt, mag worden opgericht op het afgestane goed – hetzelfde geldt voor de
ontginning, de ontbossing of de aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de
Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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bodem-, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet werd verkregen en dat
desgevallend een milieu- en/of exploitatievergunning vereist is.
De afstanddoener verklaart voor alle vergunningsplichtige handelingen
en activiteiten, de nodige bouw- en/of stedenbouwkundige vergunningen te
hebben bekomen. Hij verklaart dat zelfde goed op heden niet het voorwerp uitmaakt van enig bouwmisdrijf.
Ingeval van bouwen, verbouwen of wijzigen van de (hoofd)functie van
een (bebouwd) onroerend goed, zal de afstandhouder alle wetten, decreten en
voorschriften inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening moeten eerbiedigen en
de afstanddoener vrijwaren van alle aansprakelijkheid dienaangaande.
2. Informatieverstrekking overeenkomstig de VCRO.
A. Overeenkomstig artikel 5.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening (VCRO) vermeldt de instrumenterende notaris, op basis van de door
haar gedane voorafgaandelijke opzoekingen, van de verklaringen van de afstanddoener, en op grond van de hypotheekstaat:
1°) dat voor voorschreveven goed recent geen omgevingsvergunning
werd uitgereikt.
2°) dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed
volgens het plannenregister de volgende is: woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (Gewestplan ‘Brugge-Oostkust’ de dato 7 april
1977) en volgens het PRUP de dato 5 juni 2015: Art. 1 overdruk solitaire vakantiewoning.
3°) dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk III en IV VCRO (zijnde een rechterlijke of bestuurlijke maatregel) en dat geen procedure voor het opleggen van een dergelijke
maatregel hangende is.
4°) dat het goed niet gelegen is in een zone waar het voorkooprecht van
artikel 2.4.1 VCRO van toepassing is [voorkooprecht in voordeel van een overheid, ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan] of in artikel 34 van
het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.
5°) dat het afgestane goed geen deel uitmaakt van een goedgekeurde en
niet-vervallen verkaveling.
6°) dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of
een projectbesluit.
B. Verdeling van een onroerend goed zonder verkavelingsvergunning.
Overeenkomstig artikel 5.2.2 van de VCRO, werd bij aangetekend
schrijven van minstens twintig dagen vóór heden, aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge, het plan van de verdeling alsmede
een attest overgemaakt, waarin de aard van huidige akte en de bestemming van
zelfde goed werden aangegeven, hetgeen door de partijen alhier wordt erkend.
Gezegd College van Burgemeester en Schepenen gaf, bij brief van 21
november 2017, kennis van hun opmerkingen, dewelke alhier letterlijk worden
overgenomen: “Uw vraag om informatie met betrekking tot bovenvermelde
splitsingsnotificatie werd op 17 november 2017 ingeschreven. Wij hebben geen
opmerkingen met betrekking tot de geplande splitsing, gezien de grondafstand
deel uitmaakt van een verleende stedenbouwkundige vergunning”.
C. De instrumenterende notaris vestigt tot slot de aandacht van de afstandhouder op artikel 4.2.1 van de VCRO in verband met de vergunningsplichtige werken en handelingen.
D. Enkel voor het geval dat de onderhandse overeenkomst die tussen
partijen werd gesloten omtrent voormeld goed niet beantwoordt aan de voorschriften van artikel 5.2.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, heeft
Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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ondergetekende notaris partijen gewezen op de artikels 5.2.5 (de informatieplicht bij het sluiten van overeenkomsten), 6.1.1, eerste lid, 4° (strafsancties bij
inbreuken op de informatieplicht) en 6.3.1 (mogelijkheid vordering tot vernietiging en schadevergoeding) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De
afstandhouder verklaart overeenkomstig voormeld artikel 6.3.1, tweede lid dergelijke vordering tot vernietiging niet te willen inroepen, daar de afstandhouder
thans in het bezit is van alle door voormelde Codex opgelegde informatie. De
afstandhouder verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis van een inbreuk op de informatieplicht.
4. Gemeentelijke vastgoedinfo.
Ondergetekende notaris heeft aan de gemeente waarin voorschreven
goed gelegen is, de gebruikelijke vastgoedinformatie opgevraagd en bekomen,
en vóór de ondertekening van onderhavige akte aan de afstandhouder overgemaakt. Laatstgenoemde bevestigt één en ander zonder opmerkingen grondig te
hebben nagezien, om daarvan alhier geen verdere aanhaling te verlangen.
5. Onteigening – rooilijn.
De afstanddoener verklaart betreffende voorschreven goed geen weet te
hebben van enig onteigeningsplan, -besluit of –dreiging, noch van enig(e) rooilijn(plan) (zijnde een [huidige of toekomstige] grens tussen het openbaar domein [een openbare weg met een belangrijke verbindende functie] en een aangelande private eigendom, vanaf waar een bouwverbod geldt) waarin/waarmee
zelfde goed gelegen/geslagen is.
6. Risicozone overstromingen.
Na opzoekingen op de webstek www.waterinfo.be bevestigt ondergetekende notaris dat voorschreven goed:
- niet gelegen is in een mogelijks of effectief overstromingsgevoelig
gebied zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone zoals vastgesteld door de Vlaamse regering;
- niet gelegen is in een risicozone voor overstromingen.
VOORKOOPRECHTEN.
Nadat de instrumenterende notaris de bepalingen aangaande de wettelijke, decretale en conventionele voorkooprechten heeft uiteengezet, verklaart
de afstanddoener dat het afgestane goed bij zijn weten -als onder meer uit
hoofde van een (huur)overeenkomst, de pachtwet, de ruilverkaveling- met
geen enkel wettelijk of decretaal, noch conventioneel voorkoop- of voorkeurrecht is bezwaard, noch met een aankoopoptie, een verbod of enige beperking
tot vervreemden.
De optredende notaris verklaart, na consultatie van het themabestand
‘Vlaamse voorkooprechten’ bij de Vlaamse Landmaatschappij, dat er geen
decretaal verkooprecht rust op voormeld goed.
BESCHERMINGSMAATREGELEN.
De afstanddoener verklaart dat het afgestane goed niet is opgenomen
in de landschapsatlas, noch in de inventaris archeologische zones, de inventaris bouwkundig erfgoed, de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde of de inventaris van historische tuinen en parken. Hij verklaart
hierover nooit enige betekening of kennisgeving te hebben ontvangen.
BODEMDECREET.
1. Op de uitdrukkelijke vraag of er op de grond die het voorwerp is
van onderhavige overeenkomst een risico-inrichting gevestigd is of was, zoals
bedoeld in artikel 2, 14° van het Bodemdecreet [decreet van zevenentwintig
oktober tweeduizend en zes betreffende de bodemsanering en de bodembeStad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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scherming], heeft de bevoegde dienst bij de stad Brugge negatief geantwoord.
Verder verklaart ook de afstanddoener dat de grond die het voorwerp is van
onderhavige akte, bij zijn weten, geen risicogrond is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest
zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties,
toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging
kunnen inhouden, én die voorkomen op de (VLAREBO)lijst door de Vlaamse
Regering vastgesteld in overeenstemming met artikel 6 van gezegd Bodemdecreet.
2. De afstandhouder verklaart, voor het geval bij het afsluiten van onderhavige overeenkomst en vóór het verlijden van de notariële akte, de verplichtingen die opgelegd zijn door artikel 101 §§ 1-2 van het genoemde Bodemdecreet, niet of niet volledig nageleefd zouden zijn, hij uitdrukkelijk verzaakt aan alle nietigheidsvorderingen die hij om die redenen zou kunnen instellen.
Hij bevestigt dat hij in het bezit werd gesteld van de meest recente afgeleverde bodemattesten, of, van de bodemattesten waarvan de inhoud identiek is aan de inhoud van de meest recente afgeleverde bodemattesten, en dit
vooraleer de onderhavige akte ondertekend werd.
De instrumenterende notaris wijst de afstandhouder er echter op dat:
- dit geen enkele garantie inhoudt met betrekking tot het al dan niet
zuiver zijn van de bodem;
- dit niet verhindert dat de regels met betrekking tot het grondverzet
(Hoofdstuk xiii van het decreet op bodemsanering en bodembescherming)
onverminderd van toepassing blijven.
3. De inhoud van de bodemattesten die door de OVAM werden afgeleverd op 4 oktober 2017 en aan de afstandhouder werd meegedeeld, luidt letterlijk als volgt:
“2 Inhoud van het bodemattest
De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf
een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd.
2. Meer informatie over de gemeentelijke inventaris en de toepasbaarheid op delen van percelen vindt u op www.ovam.be/gemeentelijkeinventaris.
3.
Bijkomende
informatie
over
de
overdrachtsregeling:
www.overdracht.ovam.be.
4. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de
regels van grondverzet. Meer informatie : www.ovam.be/grondverzet.
5. Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt vindt u op http://www.ovam.be/disclaimer.
6. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte
gegevens
te Mechelen, 04.10.2017.”
4. De afstanddoener verklaart, onverminderd de gegevens opgenomen
in hogervermelde bodemattesten, met betrekking tot het alhier afgestane goed
verder zelf geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan
berokkenen aan de afstandhouder of aan derden, of die aanleiding kan geven
tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregeStad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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len die de overheid in dit verband kan opleggen.
5. Voor zover voorgaande verklaringen door de afstanddoener te goeder trouw werden afgelegd, neemt de afstandhouder de risico’s van eventuele
bodemverontreiniging en de schade zoveel als de kosten die daaruit kunnen
voortvloeien op zich, en verklaart hij dat de afstanddoener hiervoor tot geen
vrijwaring zal gehouden zijn.
KOSTEN.
Alle rechten, erelonen en kosten verbonden aan de opmaak van deze
akte zijn ten laste van de afstanddoener.
BEVESTIGING VAN IDENTITEIT.
De ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van comparanten
haar werd aangetoond aan de hand van bewijskrachtige identiteitsbewijzen.
Om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de Hypotheekwet,
bevestigt de notaris op zicht van uittreksels uit de registers van de burgerlijke
stand dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte van de natuurlijke personen overeenkomen met onderhavige vermelding; de statuten, de
identificatie en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van partijen werden nagezien.
Comparanten verklaren instrumenterende notaris de toestemming te
hebben verleend om hun rijksregisternummer te vermelden in de akte, om als
hiervoor gezegd één en ander te hebben geverifieerd.
FISCALE VERKLARINGEN.
Comparanten kregen van de instrumenterende notaris voorlezing van
de artikelen 3.4.7.0.6. en 3.18.0.0.14 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING.
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt
ontslagen van het nemen van alle ambtshalve inschrijving.
KEUZE VAN WOONPLAATS.
Voor de uitvoering van deze akte doen de partijen keuze van woonplaats, de afstandhouder op het gemeentehuis en de afstanddoener op de zetel
van de vennootschap.
BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN.
Elke partij en elke comparant verklaart op uitdrukkelijke vraag van de
instrumenterende notaris dat hij volledig rechtsbekwaam is; met andere
woorden hij heeft geen bijstand nodig van een voorlopig bewindvoerder, gerechtelijk raadsman of curator.
Elke comparant/partij verklaart verder:
- niet in staat van faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamheid te verkeren;
- noch bestuurder of zaakvoerder te zijn geweest in een failliete vennootschap waarbij toepassing gemaakt werd van artikel 3 § bis van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 1934;
- niet te vallen onder de wet op de gerechtelijke reorganisatie van ondernemingen.
VERKLARINGEN INZAKE REGISTRATIEBELASTING.
De stad Brugge verklaart huidige verwerving te verrichten om reden
van openbaar nut, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van #
2020.
De stad Brugge verklaart te kunnen genieten van de vrijstelling van
verkooprechten, gezien het bij deze verworven goed uitsluitend bestemd is
voor openbaar nut en vraagt toepassing van artikel 2.9.6.0.3 van de Vlaamse
Codex Fiscaliteit.
Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be
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RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijftig euro (€ 50,00).
SLOTVERKLARINGEN
a. Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten haar werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige
identiteitsbewijzen.
b. De comparanten verklaren dat de notaris hen gewezen heeft op de
bijzondere verplichtingen aan haar opgelegd door artikel 9, §1, alinea’s twee en
drie van de Wet op het Notarisambt.
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het
recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of
zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Zelfde comparanten hebben hierop verklaard dat er zich hier volgens
hen geen tegenstrijdige belangen voordoen en dat zij alle bedingen opgenomen
in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. Zij bevestigen tevens dat ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de
rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte, en hen
op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.
c. Elke comparant bevestigt een ontwerp van zelfde akte ontvangen te
hebben.
d. Onderhavige akte werd door Ons, notaris, geheel toegelicht en integraal of gedeeltelijk voorgelezen zoals hoger vastgesteld, ten behoeve van de
comparanten.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Brugge, op het Stadhuis, Burg 12.
Na integrale voorlezing en toelichting van het bovenstaande, hetgeen
comparanten erkennen, hebben de comparanten ondertekend, waarna ook
Wij, notaris.
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Eigendommen - afwijking voorwaarden verkoop, termijn
voor realisatie woonproject op site gelegen Vlamingdam
+53 door Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba so.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Uitvoering Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2018 (2018_GR_00286).
Akte verkoop verleden op 19 december 2018 voor notaris Francis Moeykens.
Overschrijden termijn (20 december 2019) voor het indienen van een omgevingsvergunning,
conform de bijzondere voorwaarde voor het realiseren van een woonproject op de site.
Motivatie
Op 19 december 2018 werd de akte verleden voor notaris Francis Moeykens, voor de verkoop van
de site, voormalige Stadsdrukkerij, bestaande uit werkplaatsen, magazijnen en de voorliggende
woning, gelegen te 8000 Brugge, Vlamingdam +53, aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting
cvba so.
In de akte werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:
"2. REALISATIE WOONPROJECT
De koper verbindt zich ertoe om op het goed een woonproject te realiseren. Hiertoe zal de koper of
zijn rechtsopvolgers - binnen het eerste kalenderjaar na heden - een omgevingsvergunning
aanvragen.
1. De renovatie moet volgens de nog in te dienen en goed te keuren plannen geheel voltooid
zijn binnen een termijn van vijf (5) jaar te rekenen met de datum van het verlenen van de
omgevingsvergunning.
2. De werken moeten volgens de nog in te dienen en goed te keuren plannen geheel voltooid
en in gebruik zijn volgens zijn nieuwe bestemming binnen een termijn van vijf (5) jaar te
rekenen met de datum van de afgeleverde omgevingsvergunning.
De bouwwerken worden geacht niet voltooid te zijn zolang de goederen niet voor de hun
geëigende bestemming kunnen worden gebruikt. Indien de hierbovenstaande termijnen
door de koper of zijn rechtsopvolgers niet worden gerespecteerd, zal bij wijze van
schadevergoeding aan de stad Brugge een forfaitaire som van duizend euro (€ 1.000,00)
verschuldigd zijn per begonnen maand vertraging. Deze vertragingsvergoeding is van
rechtswege verschuldigd door het enkel verstrijken van de termijn, zonder enige
aanmaning of ingebrekestelling. In ieder geval zal de stad Brugge daarnaast, jegens de
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kopende partij of haar rechtsopvolgers de uitvoering in natura van de bouwwerken,
conform de verkregen omgevingsvergunning, kunnen vorderen. De kopende partij dient de
Stad Brugge schriftelijk in kennis te stellen van de voltooiing van de bouwwerken. Mits de
bouwwerken inderdaad voltooid worden bevonden, geldt de datum van het schriftelijk
bericht vanwege de kopende partij, voor de berekening van het aantal maanden
vertraging, als datum van de werkelijke voltooiing van de bouwwerken.
3. 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 volgend op de datum van het verlijden van de
authentieke akte. Indien de werken voor eventueel te creëren afzonderlijke entiteiten in
het project, conform de nog af te leveren omgevingsvergunning, voltooid zijn, is er geen
bezwaar met een vervroegde verkoop van deze entiteiten."
Dit betekent dat een OMV diende te worden ingediend voor 20 december 2019.
Met mail van 7 januari 2020 reageert de sociale huisvestingsmaatschappij op onze vraag van 27
november 2019 naar een stand van zaken omtrent het woonproject:
"In dit verband kregen we van de Minister van Wonen nog geen goedkeuring om een sociaal
woonproject op die plaats te realiseren. Dit wil zeggen dat we dit tot op heden enkel met eigen
middelen konden doen, wat we niet willen.
Dit heeft te maken met het feit dat Brugge het sociaal bindend objectief al heeft bereikt, en dat
enkel nog nieuwe sociale woonprojecten met subsidie kunnen aangevat worden, op voorwaarde
van het bekomen van een sociale woonbeleidsconvenant met de Vlaamse Regering. Daarvoor moet
gewacht worden tot de Minister daarvoor een oproep doet. De vorige oproep daartoe dateert van
maart 2018. Sedert dan is er geen oproep meer geweest, tot begin dit jaar.
Dit wil zeggen dat we nu in de rij staan om een akkoord te krijgen van de Minister van Wonen om
een project op te starten. Daarvoor moet eerst nog een traject worden doorlopen via het Lokaal
Woonoverleg, het CBS, de Gemeenteraad en tenslotte de Minister van Wonen, die dan die sociale
woonbeleidsconvenant moet ondertekenen. We hebben er dus een goed oog op dat we dit dossier
binnenkort kunnen opstarten."'
Met mail van 14 februari laat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba so weten dat:
"Nu de Vlaamse Minister van Wonen recent een oproep deed voor een sociaal
woonbeleidsconvenant krijgen we binnenkort zekerheid dat er financiering zal zijn voor dit project.
In overleg met de VMSW wordt voor dit project best een kleine architectuurwedstrijd gelanceerd
(met Stad Brugge en VMSW in de jury).
Thans 25 februari vernemen we dat:
"Voor dit dossier is er momenteel een stedenbouwkundige studie besteld bij het studiebureau
CONTEXT-STEDENBOUW.
Daarna volgt nog een architectuurwedstrijd op basis van de stedenbouwkundige studie.
Dit zal leiden tot het aanstellen van een architect voor de zomer 2020.
Daarna moet het ontwerp worden opgemaakt, en verder met de Stad overlegd.
Om het kort te maken, denk ik niet dat de sloop- en bouwwerken voor eind 2022 zullen starten.
Dus mag de Stad er al op rekenen dat de site nog minstens 2,5 jaar kan worden gebruikt.
We kunnen zeker ook minstens een half jaar voor de site moet ontruimd zijn, verwittigen."
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De sociale huisvestingsmaatschappij kon buiten haar wil om nog geen OMV indienen binnen de
vooropgestelde termijn, opgenomen in de akte. Intussen wordt hard gewerkt aan de realisatie van
een mooi woonproject.
Er wordt om de hierboven vermelde redenen gevraagd een afwijking te kunnen krijgen op de
eerder vastgestelde timing voor het indienen van een OMV en daaruit voortvloeiend de
realisatietermijn van het project.
Deze vraag geeft geen aanleiding tot het verkrijgen van een afwijking op:
3. 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 volgend op de datum van het verlijden van de authentieke
akte. Indien de werken voor eventueel te creëren afzonderlijke entiteiten in het project, conform
de nog af te leveren omgevingsvergunning, voltooid zijn, is er geen bezwaar met een vervroegde
verkoop van deze entiteiten."
De gemeenteraad wordt gevraagd uitstel te kunnen krijgen voor het indienen van een OMV tot 31
december 2021, met daaraan gekoppeld een verlenging van de termijnen voor de realisatie
van het project tot haar geëigende bestemming conform de nog af te leveren OMV.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het decreet lokaal bestuur.

Besluit
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.
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Eigendommen - Begijnhof - ontbinding
erfpachtovereenkomst.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Andries Neirynck komt tussen.
Schepenen Mercedes Van Volcem en Nico Blontrock en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Bij akte dd. 21 december 1934, verleden voor notaris Robert Standaert te Brugge, heeft het OCMW
van Brugge in erfpacht gegeven aan de partij ter andere zijde: het domein “Begijnhof” te Brugge,
bekend op het kadaster in de sectie C, percelen nummers 1036c, 1638m, 999k2, 1000g, 992d,
1638k, 973k, 1046a, 1047b, 1045c, 1034b, 1044a, 1045d, 1035a, 988b, 1037a, 986a, 1638l,
1038a, 989a, 1039a, 985c, 985d, 1040a, 982c, 982d, 1041b, 981d, 1042a, 1043b, 1638h, 997c,
994b, 993b, 993c, 993d, 993e, 993f, 993g, 992c, 991b, 990b, 974b, 975b, 976b en 976a.
Deze erfpachtovereenkomst werd afgesloten voor de duur van 99 jaar ingaande op 1 januari 1935
en eindigend op 31 december 2033.
Ingevolge akte dd. 2 augustus 1972, verleden voor Michel Van Maele, destijds Burgemeester van
de stad Brugge, is de stad Brugge eigenares en van rechtswege erfpachtgever geworden van
bovenvermeld onroerend goed.
Ingevolge akte dd. 19/03/2015, verleden voor notaris Henry Van Caillie werd een wijziging
aangebracht aan de voorwaarden van bovenvermelde erfpachtovereenkomsten met betrekking tot
de regularisatie van het gebruik dat de stad Brugge de eigenaarslasten op zich nam en wenste te
blijven nemen.
Met Koninklijk Besluit van 20/02/1939 werd het Begijnhofcomplex beschermd als monument en als
stadsgezicht.
Op 2 december 1998 werd het Begijnhof geplaatst op de lijst van het UNESCO werelderfgoed.
Op 11 januari 2017 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn goedkeuring gehecht aan het
beheersplan dat werd opgesteld door de stad Brugge.
De VZW De Wijngaard heeft 41 woningen op het Begijnhofcomplex verhuurd of in gebruik gegeven
als woning aan derden. Daarnaast heeft de VZW De Wijngaard een aantal ruimtes ter beschikking
gesteld als museum en staat zij ook nog steeds in voor het gebruik, onderhoud en het houden van
erediensten in de op de site aanwezige kerk.
De VZW Prinselijk Begijnhof heeft per brief van 12 juni 2019 laten weten aan de stad Brugge dat ze
de beheer- en uitbatingslast van dit onroerend goed niet meer kan dragen.
De gemeenschap die gehuisvest wordt door de VZW De Wijngaard bestaat uit 9 zusters waarvan 6
zusters in het klooster op het domein van het Begijnhof wonen.
De VZW De Wijngaard zou ophouden te bestaan en inkantelen in VZW Camino Brugge. De VZW
Camino Brugge heeft geen ambitie om de erfpachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te
nemen voor de resterende periode.
De VZW Camino Brugge wil blijvend en zo lang mogelijk en noodzakelijk instaan voor het gebruik
van het eigenlijke kloostercomplex en dit voor de huisvesting van de huidige bewoonsters en leden
van VZW De Wijngaard. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in haar zitting van
16 september 2019 principieel akkoord te gaan met de vroegtijdige beëindiging van de volledige
erfpachtovereenkomst voor het onroerend goed met als belangrijkste randvoorwaarde dat de
huidige bewoonsters het klooster verder mogen gebruiken en bewonen, en dat de stad Brugge de
lopende (woning)huurovereenkomsten overneemt.
Doordat de VZW De Wijngaard ophoudt te bestaan zal de VZW Camino Brugge een
huurovereenkomst afsluiten met de stad Brugge waarbij de onroerende goederen gekend als het
klooster ter beschikking worden gesteld aan de VZW Camino Brugge. De VZW Camino Brugge zal
van de exploitatie van die onroerende goederen haar zaak maken.
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Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de stad Brugge om zoveel als mogelijk de nu gesloten
kloostertuin grenzend aan de Professor Sebrechtsstraat open te stellen en van de binnenplaats en
interne wegenis openbaar domein te maken.
Het kerkgebouw is een erkende kapelanij, behorend tot de parochie van Onze-Lieve-Vrouw te
Brugge. De organisatie van de eredienst zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de persoon
die door de bisschop van Brugge hiertoe is aangesteld. Het praktische beheer zal gebeuren door
die aangestelde(n) of de VZW Camino Brugge.
Uitvoering collegebeslissing dd. 09/03/2020
Motivatie
Het college ging in haar zitting van 16/09/19 principieel akkoord met de vroegtijdige beëindiging
van de (volledige) erfpacht (betekent het verhuren, de toelating tot wonen, de administratie en
financiële lasten, de herstellingen enz. ten laste van de stad te nemen) mits het klooster nog
bewoond kan blijven door de zusters.
In de uitwerking van de vroegtijdige beëindiging van de erfpachtovereenkomst diende een regeling
getroffen te worden voor het ter beschikking stellen van het eigenlijke kloostercomplex met tuin,
de boekenwinkel en bijhorende opslag, de kerk en de pastoriewoning (huis van de rector). In haar
zitting van 09/03/2020 werd het ontwerp van overeenkomst met betrekking tot het Begijnhof
bestaande uit de minnelijke ontbinding van de erfpachtovereenkomst en verhuur van het
kloostercomplex en aanhorigheden principieel goedgekeurd.
De voorwaarden voor de ontbinding zijn samengevat de volgende:
A) De stad Brugge staat in voor de vrijwaring van de zogenaamde “genius loci” van de site zodat
het waardevol spiritueel karakter van het Begijnhof wordt gevrijwaard en waarbij het
hogervermelde beheersplan als leidraad zal gebruikt worden.
B) De VZW De Wijngaard heeft verklaard dat zij onroerende goederen heeft verhuurd en heeft
laten bezetten door diverse partijen tegen voorwaarden gekend door de stad Brugge.
De stad Brugge neemt de lopende en gekende overeenkomsten over. Daardoor zal de stad Brugge
van rechtswege in de rechten en verplichtingen treden van de VZW De Wijngaard bij die
overeenkomsten en zal zij zich rechtstreeks met de huurders en gebruikers moeten verstaan voor
alles wat de huur of gebruikssituatie aangaat.
De VZW De Wijngaard verleent aan de stad Brugge alle volmachten om de desgevallende
huurwaarborgen zonder haar verdere tussenkomst te regulariseren op haar naam als
eigenaar/verhuurder. De Stad Brugge zal in het genot treden van de huurgelden te rekenen vanaf
de ontbinding van de erfpachtovereenkomst, zijnde 01/04/2020.
De VZW De Wijngaard zal door middel van een schrijven alle huurders op de hoogte brengen van
de gewijzigde situatie. Het overzicht en kopie van deze verhuurovereenkomsten wordt in een lijst
als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.
C) Daarnaast zal de stad Brugge indien zij er voor opteert om verder de woningen te verhuren,
zich beroepen, tot uitputting, van de wachtlijst van kandidaat bewoners die werd opgesteld door de
VZW De Wijngaard. Het overzicht en kopie van deze verhuurovereenkomsten en wachtlijst wordt in
een lijst als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd. Een kopie van deze wachtlijst wordt als
bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.
D) Alle kosten voortvloeiende uit de ontbinding zijn ten laste van de VZW De Wijngaard of haar
rechtsopvolgers. (zoals bodemattesten, ….)
E) De VZW Camino Brugge moet toegestaan worden als huurster van het eigenlijke klooster
gekend als Begijnhof 22-30 en de woning Begijnhof 7.
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F) De VZW Evangelisatiefonds moet toegestaan worden als huurster van het pand Begijnhof 4 en
6/1, en mag in de vorm van een precair gebruik, gebruik maken de polyvalente ruimte naast de
kerk (kadastraal perceel C 1045d) als berging.
Het VERHUUR van de onroerende goederen gekend als het klooster en huis van de Rector
aan de VZW Camino Brugge als volgt
Voorwerp:

e afdeling, sectie C

Stad Brugge,3

• Het monasterium, Begijnhof 22-30: perceel 0997C, 0999K2, 0994B, 1638H, 1638K en deel
van 1000G
• Het huis van de rector, Begijnhof 7: perceel 0988B
Duur:
De huurovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. De huurder mag steeds een einde
stellen aan de lopende huurovereenkomst mits er een opzegging bij aangetekende brief wordt
gegeven van 6 maand ingaand op de eerste van de daaropvolgende maand.
De verhuurder mag ten vroegste een einde stellen aan de huurovereenkomst op 1 januari 2034.
De verhuurder mag daarna op elk moment opzeg geven mits een opzegging bij aangetekende brief
minstens 1 jaar vooraf.
Bestemming:
De ruimtes worden verhuurd als lokalen bestemd voor de huisvesting van de activiteiten van de
VZW Camino Brugge en in het bijzonder de verderzetting van de huisvesting van de huidige
bewoonsters of de religieuzen, die door de VZW Camino Brugge zijn aanvaard op voordracht van
de bisschop van Brugge en activiteiten die voorheen gebeurden door en onder toezicht van de VZW
De Wijngaard (zoals: occasionele erediensten en vereringen in de Kerk)
Prijs:
De huurprijs bedraagt € 6.126,57 per jaar (geïndexeerd)
De prijs is samengesteld uit de actuele erfpachtvergoeding (voor het geheel) + de huurprijs die tot
op heden werd gerekend voor het 'huis van de rector'.
Het VERHUUR van de onroerende goederen Begijnhof 4 en 6/1 aan VZW
Evangelisatiefonds als volgt:
Voorwerp:

e afdeling, sectie C
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• Begijnhof nr. 4, perceelnummer 1034 B
• Begijnhof nr. 6/1, perceelnummer 1035 A
Duur:
De huurovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde termijn. De huurder mag steeds een einde
stellen aan de lopende huurovereenkomst mits er een opzegging bij aangetekende brief wordt
gegeven van 6 maand ingaand op de eerste van de daaropvolgende maand.
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De verhuurder mag ten vroegste een einde stellen aan de huurovereenkomst op 1 januari 2034.
De verhuurder mag daarna op elk moment opzeg geven mits een opzegging bij aangetekende brief
minstens 1 jaar vooraf.
Bestemming:
De ruimtes worden verhuurd als lokalen bestemd voor de huisvesting van de activiteiten van de
VZW Evangelisatiefonds.
Prijs:
De huurprijs bedraagt € 750 /maand, geïndexeerd.
+ kosteloze ter beschikking stelling van Begijnhof nr. 5
En verder onder de voorwaarden van het ontwerp van overeenkomst.
Er vonden ondertussen een tweetal bewonersvergadering plaats waarbij de bewoners werden
ingelicht over de op til staande wijziging wat de facto (ifv de huur woning) voor hen geen enkele
verandering zal betekenen.
Alle bewoners/huurders zullen een brief ontvangen waarbij ze formeel op de hoogte worden
gebracht van de overname van de huurcontracten door de stad Brugge.
De ontbinding van de erfpachtovereenkomst met de VZW De Wijngaard en de verhuren aan VZW
Camino Brugge en VZW Evangelisatiefonds onder de voorwaarden van voorliggend ontwerp van
overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de Gemeenteraad.
Het stadsbestuur zal naar aanleiding van deze ontbinding en optredend als verhuurder wellicht
versneld moeten overgaan tot de uitvoering van de werken zoals beschreven in het goedgekeurde
beheersplan. (bouwfysische staat van de woningen, aanpassen aan normeringen, ...)
Rechtsgrond(en)
artikel 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
SPOEDADVIES
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een principedossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Inkomsten: zijn nog niet volledig berekend in dit dossier en nog op te nemen in het meerjarenplan.
Extra of versnelde uitgaven zijn eveneens nog niet volledig in kaart gebracht (bijkomende
inkomsten zullen die wellicht niet compenseren). Zie passus advies patrimoniumbeheer bij dossier
2019_CBS_03346: "Op basis van onze kennis van de gebouwen kunnen wij meegeven dat een
grondige renovatie van de woningen zich opdringt: zowel naar energetisch comfort als naar
functioneel comfort (de opdelingen van bepaalde woningen dienen afgestemd te worden om
hedendaagse wooncomforten)". Dit zal moeten opgevangen worden via verschuiving budgetten
door interne kredietaanpassingen, interne afspraken en aanpassing meerjarenplan (voor de
komende jaren). Dimensies zijn nog niet gekend.

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

Opmerking: Bij een spoeddossier krijgt het dossier een spoedadvies/-visum dat louter geldt als een
vrijblijvend financieel advies en blijft de betrokkene die de verbintenis aangaat persoonlijk
verantwoordelijk.
Financiële informatie
Inkomsten uit verhuur zullen moeten voorzien worden met de eerstvolgende herziening van het
MJP (rekening 70202100)

Besluit
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.

Bijlagen
1. 4 partijen kaderovereenkomst.pdf
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4 Partijenovereenkomst met betrekking tot het Begijnhof
minnelijke ontbinding erfpachtovereenkomst en verhuur van
het kloostercomplex en aanhorigheden

TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:
1.

De stad Brugge met identificatienummer 0207.528.035,
alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 279 §1 van het Decreet Lokaal Bestuur, door:
a) Mevrouw LAMBRECHT Annick, Voorzitter van de gemeenteraad
b) De heer BEHEYDT Colin, Algemeen Directeur
handelend en bedingend in naam en voor rekening van de stad Brugge, in uitvoering van de
gemeenteraadsbeslissing van 31/03/2020.
hierna genoemd de “stad Brugge” of “de verhuurder”
EN

2.

De VZW Prinselijk Begijnhof Ten Wijngaerde, heden bekend onder de naam VZW De
Wijngaard, Begijnhof 30, met ondernemingsnummer 0405.158.112. Opgericht bij akte dd. 22
januari 1924, verleden voor notaris Robert Standaert te Brugge, verschenen in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad op 8 februari daarna onder nummer 69, waarvan de statuten voor de
laatste maal werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 30
augustus 2009, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna
onder nummer 09158429,
alhier vertegenwoordigd door:
Mevrouw STEEMAN Annette, secretaris,
Mevrouw RÖTHLIN Marlise, bestuurder,
Hierna genoemd “De erfpachthouder” of “Ten Wijngaerde” of “De Wijngaard”
EN

3.

De VZW CAMINO BRUGGE met zetel te 8000 Brugge, Potterierei 72, met ondernemingsnummer
0523.968.363, opgericht bij overeenkomst van 08 maart 2013 en bekendgemaakt in de Bijlagen
bij het Belgisch Staatsblad van 21 maart daarna, onder nummer 13301771.
Waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 9 september 2016, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
25 oktober daarna, nummer 16147937
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurders, gezamenlijk optredend:
a) Mevrouw JOYE Marie Rose, voorzitter
b) Mevrouw VAN BRUGGHE Rita, bestuurder
Hierna genoemd “VZW Camino” of “de huurder”
EN

4.

De VZW EVANGELISATIEFONDS met zetel te 8000 Brugge, Heilige-Geeststraat 4, met
ondernemingsnummer 479.783.972 opgericht bij overeenkomst van 21 januari 2003 en
bekendgemaakt in de bijlagen van bij het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2003 en waarvan de
statuten voor het laatst gewijzigd werden bij buitengewone algemene vergadering van 19
december 2018.
Alhier vertegenwoordigd door haar bestuurders, gezamenlijk optredend:
A) De heer VERCAUTEREN Bart, afgevaardigd bestuurder
B) Mevrouw VERSTRAETE Nathalie, bestuurder
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Voorafgaande uiteenzetting:
Bij akte dd. 21 december 1934, verleden voor notaris Robert Standaert te Brugge, heeft het OCMW
van Brugge in erfpacht gegeven aan de partij ter andere zijde: het domein “Begijnhof” te Brugge,
bekend op het kadaster in de sectie C, percelen nummers 1036c, 1638m, 999k2, 1000g, 992d,
1638k, 973k, 1046a, 1047b, 1045c, 1034b, 1044a, 1045d, 1035a, 988b, 1037a, 986a, 1638l, 1038a,
989a, 1039a, 985c, 985d, 1040a, 982c, 982d, 1041b, 981d, 1042a, 1043b, 1638h, 997c, 994b,
993b, 993c, 993d, 993e, 993f, 993g, 992c, 991b, 990b, 974b, 975b, 976b en 976a.
Deze erfpachtovereenkomst werd afgesloten voor de duur van 99 jaar ingaande op 1 januari 1935
en eindigend op 31 december 2033.
Ingevolge akte dd. 2 augustus 1972, verleden voor Michel Van Maele, destijds Burgemeester van de
stad Brugge, is de stad Brugge eigenares en van rechtswege erfpachtgever geworden van
bovenvermeld onroerend goed.
Ingevolge akte dd. 19/03/2015, verleden voor notaris Henry Van Caillie werd een wijziging
aangebracht aan de voorwaarden van bovenvermelde erfpachtovereenkomsten met betrekking tot
de regularisatie van het gebruik dat de stad Brugge de eigenaarslasten op zich nam en wenste te
blijven nemen.
Met Koninklijk Besluit van 20/02/1939 werd het Begijnhofcomplex beschermd als monument en als
stadsgezicht.
Op 2 december 1998 werd het Begijnhof geplaatst op de lijst van het UNESCO werelderfgoed.
Op 11 januari 2017 heeft het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn goedkeuring gehecht aan het
beheersplan dat werd opgesteld door de stad Brugge.
De VZW De Wijngaard heeft 41 woningen op het Begijnhofcomplex verhuurd of in gebruik gegeven
als woning aan derden. (Kopieën van overeenkomsten en samenvatting van de gegevens in bijlage)
Daarnaast heeft de VZW De Wijngaard een aantal ruimtes ter beschikking gesteld als museum en
staat zij ook nog steeds in voor het gebruik, onderhoud en het houden van erediensten in de op de
site aanwezige kerk.
De VZW Prinselijk Begijnhof heeft per brief van 12 juni 2019 laten weten aan de stad Brugge dat ze
de beheer- en uitbatingslast van dit onroerend goed niet meer kan dragen.
De gemeenschap die gehuisvest wordt door de VZW De Wijngaard bestaat uit 9 zusters waarvan 6
zusters in het klooster op het domein van het Begijnhof wonen.
De VZW De Wijngaard zou ophouden te bestaan en inkantelen in VZW Camino Brugge. De VZW
Camino Brugge heeft geen ambitie om de erfpachtovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te nemen
voor de resterende periode.
De VZW Camino Brugge wil blijvend en zo lang mogelijk en noodzakelijk instaan voor het gebruik
van het eigenlijke kloostercomplex en dit voor de huisvesting van de huidige bewoonsters en leden
van VZW De Wijngaard. Het College van Burgemeester en Schepenen besliste in haar zitting van 16
september 2019 principieel akkoord te gaan met de vroegtijdige beëindiging van de volledige
erfpachtovereenkomst voor het onroerend goed met als belangrijkste randvoorwaarde dat de huidige
bewoonsters het klooster verder mogen gebruiken en bewonen, en dat de stad Brugge de lopende
(woning)huurovereenkomsten overneemt.
Doordat de VZW De Wijngaard ophoudt te bestaan zal de VZW Camino Brugge een
huurovereenkomst afsluiten met de stad Brugge waarbij de onroerende goederen gekend als het
klooster ter beschikking worden gesteld aan de VZW Camino Brugge. De VZW Camino Brugge zal
van de exploitatie van die onroerende goederen haar zaak maken.
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de stad Brugge om zoveel als mogelijk de nu gesloten
kloostertuin grenzend aan de Professor Sebrechtsstraat open te stellen en van de binnenplaats en
interne wegenis openbaar domein te maken.
Het kerkgebouw is een erkende kapelanij, behorend tot de parochie van Onze-Lieve-Vrouw te
Brugge. De organisatie van de eredienst zal gebeuren onder verantwoordelijkheid van de persoon
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die door de bisschop van Brugge hiertoe is aangesteld. Het praktische beheer zal gebeuren door die
aangestelde(n) of de VZW Camino Brugge.
Dit gezegd zijnde wordt het volgende overeengekomen:

DEEL 1 ONTBINDING VAN DE ERFPACHTOVEREENKOMST
Artikel 1.
De VZW De Wijngaard en de stad Brugge gaan akkoord om met ingang van 01/04/2020 over te
gaan tot de minnelijke ontbinding (einde stellen) van de erfpachtovereenkomst dd. 21/12/1934 en
haar latere wijzigingen, voor de site gekend als “Het Begijnhof” onder navermelde voorwaarden:
A) De stad Brugge staat in voor de vrijwaring van de zogenaamde “genius loci” van de site
zodat het waardevol spiritueel karakter van het Begijnhof wordt gevrijwaard en waarbij het
hogervermelde beheersplan als leidraad zal gebruikt worden.
B) De VZW De Wijngaard heeft verklaard dat zij onroerende goederen heeft verhuurd en heeft
laten bezetten door diverse partijen tegen voorwaarden gekend door de stad Brugge.
De stad Brugge neemt de lopende en gekende overeenkomsten over. Daardoor zal de stad
Brugge van rechtswege in de rechten en verplichtingen treden van de VZW De Wijngaard
bij die overeenkomsten en zal zij zich rechtstreeks met de huurders en gebruikers moeten
verstaan voor alles wat de huur of gebruikssituatie aangaat.
De VZW De Wijngaard verleent aan de stad Brugge alle volmachten om de desgevallende
huurwaarborgen zonder haar verdere tussenkomst te regulariseren op haar naam als
eigenaar/verhuurder. De Stad Brugge zal in het genot treden van de huurgelden te
rekenen vanaf de ontbinding van de erfpachtovereenkomst, zijnde 01/04/2020.
De VZW De Wijngaard zal door middel van een schrijven alle huurders op de hoogte
brengen van de gewijzigde situatie. Het overzicht en kopie van deze
verhuurovereenkomsten wordt in een lijst als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.
C) Daarnaast zal de stad Brugge indien zij er voor opteert om verder de woningen te
verhuren, zich beroepen, tot uitputting, van de wachtlijst van kandidaat bewoners die werd
opgesteld door de VZW De Wijngaard. Het overzicht en kopie van deze
verhuurovereenkomsten en wachtlijst wordt in een lijst als bijlage aan deze overeenkomst
gevoegd. Een kopie van deze wachtlijst wordt als bijlage aan deze overeenkomst gevoegd.
D) Alle kosten voortvloeiende uit de ontbinding zijn ten laste van de VZW De Wijngaard of
haar rechtsopvolgers. (zoals bodemattesten, ….)
E) De VZW Camino Brugge moet toegestaan worden als huurster van het eigenlijke klooster
gekend als Begijnhof 22-30 en de woning Begijnhof 7.
F) De VZW Evangelisatiefonds moet toegestaan worden als huurster van het pand Begijnhof 4
en 6/1, en mag in de vorm van een precair gebruik, gebruik maken de polyvalente ruimte
naast de kerk (kadastraal perceel C 1045d) als berging.
DEEL 2 VOORWAARDEN VAN DE HUUROVEREENKOMSTEN met VZW Camino Brugge en
VZW Evangelisatiefonds.
A)

Huurovereenkomst Stad Brugge met de VZW CAMINO BRUGGE

Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst
De stad Brugge zal de onroerende goederen zoals, indicatief in rode kleur aangeduid op het
kadasterplan in bijlage, in huur geven aan de VZW Camino Brugge die aanvaardt
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Stad Brugge,3e afdeling, sectie C
•
•

Het monasterium, Begijnhof 22-30: perceel 0997C, 0999K2, 0994B, 1638H, 1638K en deel
van 1000G
Het huis van de rector, Begijnhof 7: perceel 0988B

De huurder verklaart het goed te kennen en er geen verdere staat van beschrijving van te verlangen.
De kosten van deze overeenkomst, met inbegrip van de registratierechten, worden gedragen door
de huurder.
Artikel 3. Duur
De huurovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur. De huurder mag steeds een einde
stellen aan de lopende huurovereenkomst mits er een opzegging bij aangetekende brief wordt
gegeven van 6 maand ingaand op de eerste van de daaropvolgende maand.
De verhuurder mag ten vroegste een einde stellen aan de huurovereenkomst op 1 januari 2034.
De verhuurder mag daarna op elk moment opzeg geven mits een opzegging bij aangetekende brief
minstens 1 jaar vooraf.
Artikel 4. Bestemming
De ruimtes worden verhuurd als lokalen bestemd voor de huisvesting van de activiteiten van de VZW
Camino Brugge en in het bijzonder de verderzetting van de huisvesting van de huidige bewoonsters
of de religieuzen, die door de VZW Camino Brugge zijn aanvaard op voordracht van de bisschop van
Brugge en activiteiten die voorheen gebeurden door en onder toezicht van de VZW De Wijngaard
(zoals: occasionele erediensten en vereringen in de Kerk)
De bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke en voorafgaande
toestemming. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze huurovereenkomst niet
onderworpen is aan de wet op de handelshuurovereenkomst of het decreet woninghuur.
Het respecteren van de bestemming vormt een essentieel bestanddeel van deze huurovereenkomst.
Ingeval de bestemming wordt gewijzigd, zonder toestemming van de verhuurder is dit een grond tot
de van rechtswege ontbinding van de huurovereenkomst.
De huurder moet persoonlijk zorgen voor alle administratieve vergunningen (stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor werken door de
huurder, milieuvergunning, MER, enz.) en het vervuld zijn van de technische vereisten eigen aan de
uitbating, met inbegrip van de brandveiligheid, gedurende de duur van de huur en haar eventuele
hernieuwingen/verlengingen. Hij kan zich geenszins op de verhuurder verhalen in geval van
vertraging bij de aflevering van de vereiste vergunningen noch bij de weigering ervan. Wanneer hij
zijn activiteiten uitoefent zonder over de vereiste vergunningen te beschikken, is de huurder
uitsluitend aansprakelijk voor alle boeten en gevolgen in de ruimste zin.
Het gehuurde goed wordt ter beschikking gesteld in de huidige staat, gekend door de huurder die
verklaart het gehuurde te hebben bezichtigd en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld
behoudens deze vermeld in de ingaande plaatsbeschrijving.
Alle door bestaande of toekomstige overheidsreglementering opgelegde aanpassingswerken vallen
uitsluitend ten laste van de huurder wanneer ze betrekking hebben op zijn specifieke activiteiten in
het gehuurde.
De huurder staat eveneens in voor de naleving van de voorschriften inzake milieu, arbeidsveiligheid,
hygiëne, gezondheid en dergelijke met betrekking tot het gehuurde goed gedurende de duur van
deze huurovereenkomst en haar eventuele hernieuwingen/verlengingen. Deze bepaling geldt zowel
voor huidige als toekomstige reglementeringen.
Artikel 5.
De huurprijs bedraagt € 6.126,57 per jaar, voor de eerste maal te betalen op 01/04/2020.
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Artikel 6.
De hoger bedongen huurprijs is gekoppeld aan de gezondheidsindex en zal worden aangepast
volgens de formule:
Aangepaste huurprijs =

Basishuurprijs × nieuw indexcijfer
Basisindexcijfer
De basishuurprijs is de huurprijs vermeld in deze huurovereenkomst.
Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de
aanpassing van de huurprijs.
Als basisindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van deze
huurovereenkomst voorafgaat, dit is februari 2020.
De aanpassing van de huurprijs gebeurt automatisch en van rechtswege jaarlijks op de verjaardag
van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, dit is op 1 april.
Indien de huurcontracten in de toekomst aan de btw (op huurgelden, belastingen, taksen, …) zullen
worden onderworpen, is deze btw ten laste van de huurder. Indien de toekomstige wet een
keuzerecht van btw-facturering in hoofde van de verhuurder zou voorzien (nl. btw-facturering of
niet), behoudt de verhuurder zich het recht voor om al dan niet een btw-facturering toe te passen
op het onderhavige contract.
Artikel 7. Onderhoud en herstelling
De huurder verbindt zich ertoe om het verhuurde pand goed te onderhouden en als een goede
huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde
van de huur terug te geven in goede staat, behoudens schade veroorzaakt door overmacht of
ouderdom, ingevolge een normaal gebruik en behoudens de desgevallend door de huurder
uitgevoerde werken met toestemming van de verhuurder.
Enkel de grove herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, voor zover ze tenminste niet
voortvloeien uit een fout of nalatigheid van de huurder of uit een fout van een persoon, dier of zaak
voor dewelke hij moet instaan. In voorkomend geval zijn zij ten laste van de huurder.
Als grove herstellingen worden begrepen deze werken die de artikelen 605 en 606 van het Burgerlijk
Wetboek ten laste leggen van de eigenaar en die betrekking hebben op verbouwingen of
vernieuwingen met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gebouw en die
uitzonderlijk zijn in het bestaan van het gebouw.
Alle andere werken worden door de partijen beschouwd als herstellingen tot onderhoud en zijn ten
laste van de huurder. Dit motiveert de lage huurprijs.
Minstens eenmaal per jaar, alsmede bij het einde van de huurovereenkomst, zal de huurder op zijn
kosten de centrale verwarming (en boiler) en de elektriciteits- en gasinstallatie laten nazien en
onderhouden door een vakman en de verhuurder hiervan, op diens eerste verzoek, een attest
bezorgen.
Tijdens de duur van de huurovereenkomst is de huurder uitsluitend aansprakelijk voor de opmaak
van de wettelijke attesten en/of keuringen en het wegwerken van nieuwe inbreuken/opmerkingen
Hetzelfde geldt voor het vegen van de schouwen en het reinigen van de dakgoten.
De huurder zal de sanitaire installaties, leidingen en afvoerbuizen onderhouden op zijn kosten en
erover waken dat deze niet verstopt raken. De huurder zal op zijn kosten de huishoudelijke
apparaten, de elektrische installaties en apparaten (videofoon, parlofoon, enz.) onderhouden en er
op zijn kosten de desgevallende herstellingen laten aan doen door een vakman. Toestellen en
installaties die een geregelde ontkalking behoeven, worden door de huurder op een regelmatige wijze
ontkalkt.
De huurder zal alle knaagdieren of ander ongedierte verdelgen alsmede schadelijke zwammen of
algen.
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De huurder zal alle leidingen en installaties beschermen tegen bevriezing en het schilderwerk in
goede staat onderhouden.
De huurder staat op zijn kosten in voor de vervanging van gebarsten of gebroken ruiten ongeacht
de oorzaak van de beschadiging. De huurder is aansprakelijk voor diefstal en vandalisme en zal
desgevallende beschadigingen aan het gebouw hierdoor veroorzaakt vergoeden.
Het gehuurde goed is met rookdetectoren uitgerust, en de huurder onthoudt zich ervan de goede
werking hiervan te verstoren. De huurder dient de verhuurder per aangetekende zending onverwijld
te verwittigen bij gebrekkige werking ervan. De vervanging van de batterij gebeurt door de huurder,
tenzij het gewest een andersluidende dwingende regeling voorschrijft.
Wanneer de huurder in gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud te doen, zal de
verhuurder, na het verzenden van een aangetekende zending die binnen de veertien dagen zonder
gevolg bleef, gerechtigd zijn om deze herstellingen of dit onderhoud op kosten van de huurder te
laten doen.
Op straffe van een schadevergoeding zal de huurder de verhuurder onverwijld verwittigen bij
aangetekende brief of per e-mail met ontvangstmelding van elk schadegeval.
Bovendien zal de huurder de verhuurder en/of zijn vertegenwoordiger in de gelegenheid stellen om
elk schadegeval te onderzoeken en eventueel de nodige werken te laten uitvoeren.
Indien de huurder naliet de verhuurder te verwittigen van werken die de verhuurder moest doen,
hierdoor schade ontstond en de verzekeraar van de verhuurder zou tussenkomen, is de huurder
aansprakelijk voor de desgevallende franchise die de verhuurder zou moeten opleggen.
De uitvoering van de herstellingswerken, zelfs wanneer zij meer dan veertig dagen duren, kan voor
de huurder nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van enige vergoeding in welke zin ook.
Artikel 8.
Het is de huurder verboden om de huur over te dragen of onder te verhuren, geheel of gedeeltelijk,
zonder de voorafgaande en geschreven toelating van de verhuurder. In geen geval zal de huurder
zich kunnen beroepen op een stilzwijgende toestemming. Het gebruik overeenkomstig artikel 4,
eerste paragraaf wordt niet beschouwd als onderverhuur.
Artikel 9.
Het privatieve verbruik van water, elektriciteit, gasolie, gas, tv-distributie, telefoon en dergelijke
meer, evenals de huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing,
afsluiting of vervanging bij opneming van de standen, zijn ten laste van de huurder.
De VZW Camino Brugge zal al het nodige doen om bij ingang van de overeenkomst de meters over
te nemen van de VZW De Wijngaard.
Geen verhaal, in welke zin ook, zal tegen de verhuurder kunnen worden uitgeoefend in geval van
plots of toevallig uitvallen van de verwarming, van de water-, gas- of elektriciteitsbedeling of van
andere technische installaties ten dienste van het gebouw, waardoor de huurder ervan afziet om
schadevergoeding of huurvermindering te eisen van de verhuurder, behalve in geval van grove
nalatigheid of fout van de verhuurder.
Artikel 10. Verzekeringen
De huurder verbindt zich ertoe om gedurende de hele huurtermijn, voor de volledige waarde van het
verhuurde goed, zijn huurdersaansprakelijkheid tegenover de eigenaar en tegenover derden te
verzekeren, onder meer voor wat betreft de risico's van burgerlijke aansprakelijkheid, brand en
bijkomende risico's (gevolgschade), ontploffing, storm-, hagel- en waterschade en blikseminslag,
met inbegrip van opruimings-, afbraak-, reddings- en behoudskosten, evenals de afstand van verhaal
(in hoofde van de verzekeraar) op de verhuurder op voorwaarde dat deze afstand van verhaal
wederkerig is en enkel geldt in die gevallen waarbij de brandverzekering een vergoeding voorziet.
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Op verzoek van de verhuurder zal hij het bewijs van de verzekering leveren, evenals van de betaling
van de laatste vervallen premie.
De huurder verbindt zich ertoe om een verzekering te sluiten voor zijn meubilair en al de zich in het
gehuurde pand bevindende goederen, inrichting, afwerking en versieringen.
De verhuurder verzekert op zijn beurt het goed tegen brand en bijkomende risico's (gevolgschade),
ontploffing, storm- en waterschade en blikseminslag, alsmede neemt hij een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid alsmede tegen verhaal van derden.
Artikel 11. Veranderingen aan het gehuurde goed
De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde goed zonder de voorafgaande
en geschreven toelating van de verhuurder.
Als de huurder het goed toch wijzigt, zonder deze toelating te hebben verkregen, mag de verhuurder,
bij het einde van de huur, hetzij het goed aanvaarden in zijn nieuwe staat zonder enige vergoeding
verschuldigd te zijn aan de huurder, hetzij, zelfs ook onmiddellijk, van deze laatste eisen dat hij het
goed opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstelt op zijn eigen kosten.
Zijn er veranderingen uitgevoerd met de toelating van de verhuurder, dan komen zij bij het einde
van de huur van rechtswege toe aan de verhuurder. Hij moet hiervoor geen vergoeding betalen.
Artikel 12. Hoofdelijkheid
De
huurders,
zowel
onderling
als
ten
aanzien
van
hun
erfgenamen
of
rechthebbenden/rechtsopvolgers ten welke titel ook, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met
betrekking tot de uitvoering van deze huurovereenkomst.
Artikel 13. Woonstkeuze – Burgerlijke stand
Zowel voor de duur van deze huurovereenkomst als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst
nadien kiest de huurder woonst op zijn maatschappelijke zetel of in zijn domicilie, tenzij hij bij zijn
vertrek aan de verhuurder een nieuwe woonstkeuze betekent, die verplicht in België moet zijn.
Artikel 14. Registratie en verklaring pro fisco
De huurder verbindt zich ertoe om de huurovereenkomst te laten registreren. De registratierechten
en eventuele geldboeten wegens laattijdigheid zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
De huurder is eveneens uitsluitend aansprakelijk voor de niet-tegenwerpelijkheid van de
huurovereenkomst bij eventuele vervreemding van het verhuurde goed zo de huurder verzuimd zou
hebben aan de registratieverplichting.
Voor het heffen van de registratierechten begroten de partijen de lasten voortspruitend uit deze
overeenkomst op vijf procent van de jaarlijkse huurprijs.
B)

Huurovereenkomst Stad Brugge met VZW Evangelisatiefonds

Artikel 1. Voorwerp van de overeenkomst
De stad Brugge zal de onroerende goederen zoals indicatief, in blauwe kleur aangeduid op het
kadasterplan in bijlage, in huur geven aan de VZW Evangelisatiefonds die aanvaardt
Stad Brugge,3e afdeling, sectie C
•
•

Begijnhof nr. 4, perceelnummer 1034 B
Begijnhof nr. 6/1, perceelnummer 1035 A

De huurder verklaart het goed te kennen en er geen verdere staat van beschrijving van te verlangen.
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De kosten van deze overeenkomst, met inbegrip van de registratierechten, worden gedragen door
de huurder.
Artikel 2. Duur
De huurovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde termijn. De huurder mag steeds een einde
stellen aan de lopende huurovereenkomst mits er een opzegging bij aangetekende brief wordt
gegeven van 6 maand ingaand op de eerste van de daaropvolgende maand.
De verhuurder mag ten vroegste een einde stellen aan de huurovereenkomst op 1 januari 2034.
De verhuurder mag daarna op elk moment opzeg geven mits een opzegging bij aangetekende brief
minstens 1 jaar vooraf.
Artikel 3. Bestemming
De ruimtes worden verhuurd als lokalen bestemd voor de huisvesting van de activiteiten van de VZW
Evangelisatiefonds.
De bestemming van het goed mag niet worden gewijzigd zonder schriftelijke en voorafgaande
toestemming. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze huurovereenkomst niet
onderworpen is aan de wet op de handelshuurovereenkomst of het decreet woninghuur.
Het respecteren van de bestemming vormt een essentieel bestanddeel van deze huurovereenkomst.
Ingeval de bestemming wordt gewijzigd, zonder toestemming van de verhuurder is dit een grond tot
de van rechtswege ontbinding van de huurovereenkomst.
De huurder moet persoonlijk zorgen voor alle administratieve vergunningen (stedenbouwkundige
vergunning/omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen voor werken door de
huurder, milieuvergunning, MER, enz.) en het vervuld zijn van de technische vereisten eigen aan de
uitbating, met inbegrip van de brandveiligheid, gedurende de duur van de huur en haar eventuele
hernieuwingen/verlengingen. Hij kan zich geenszins op de verhuurder verhalen in geval van
vertraging bij de aflevering van de vereiste vergunningen noch bij de weigering ervan. Wanneer hij
zijn activiteiten uitoefent zonder over de vereiste vergunningen te beschikken, is de huurder
uitsluitend aansprakelijk voor alle boeten en gevolgen in de ruimste zin.
Het gehuurde goed wordt ter beschikking gesteld in de huidige staat, gekend door de huurder die
verklaart het gehuurde te hebben bezichtigd en geen zichtbare gebreken te hebben vastgesteld
behoudens deze vermeld in de ingaande plaatsbeschrijving.
Alle door bestaande of toekomstige overheidsreglementering opgelegde aanpassingswerken vallen
uitsluitend ten laste van de huurder wanneer ze betrekking hebben op zijn specifieke activiteiten in
het gehuurde.
De huurder staat eveneens in voor de naleving van de voorschriften inzake milieu, arbeidsveiligheid,
hygiëne, gezondheid en dergelijke met betrekking tot het gehuurde goed gedurende de duur van
deze huurovereenkomst en haar eventuele hernieuwingen/verlengingen. Deze bepaling geldt zowel
voor huidige als toekomstige reglementeringen.
Artikel 4.
De huurprijs bedraagt 750 euro/maand.
Artikel 5.
De hoger bedongen huurprijs is gekoppeld aan de gezondheidsindex en zal worden aangepast
volgens de formule:
Aangepaste huurprijs =

Basishuurprijs × nieuw indexcijfer
Basisindexcijfer

De basishuurprijs is de huurprijs vermeld in deze huurovereenkomst.
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Als nieuw indexcijfer geldt de gezondheidsindex van de maand voorafgaand aan die van de
aanpassing van de huurprijs.
Als basisindexcijfer geldt het indexcijfer van de maand die de ondertekening van deze
huurovereenkomst voorafgaat, dit is februari 2020.
De aanpassing van de huurprijs gebeurt automatisch en van rechtswege jaarlijks op de verjaardag
van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst, dit is op 1 april 2020.
Indien de huurcontracten in de toekomst aan de btw (op huurgelden, belastingen, taksen, …) zullen
worden onderworpen, is deze btw ten laste van de huurder. Indien de toekomstige wet een
keuzerecht van btw-facturering in hoofde van de verhuurder zou voorzien (nl. btw-facturering of
niet), behoudt de verhuurder zich het recht voor om al dan niet een btw-facturering toe te passen
op het onderhavige contract.
Artikel 6. Onderhoud en herstelling
De huurder verbindt zich ertoe om het verhuurde pand goed te onderhouden en als een goede
huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen en het bij het einde
van de huur terug te geven in goede staat, behoudens schade veroorzaakt door overmacht of
ouderdom ingevolge een normaal gebruik en behoudens de desgevallend door de huurder
uitgevoerde werken met toestemming van de verhuurder.
Enkel de grove herstellingen zijn ten laste van de verhuurder, voor zover ze tenminste niet
voortvloeien uit een fout of nalatigheid van de huurder of uit een fout van een persoon, dier of zaak
voor dewelke hij moet instaan. In voorkomend geval zijn zij ten laste van de huurder.
Als grove herstellingen worden begrepen deze werken die de artikelen 605 en 606 van het Burgerlijk
Wetboek ten laste leggen van de eigenaar en die betrekking hebben op verbouwingen of
vernieuwingen met het oog op de algemene stevigheid en instandhouding van het gebouw en die
uitzonderlijk zijn in het bestaan van het gebouw.
Alle andere werken worden door de partijen beschouwd als herstellingen tot onderhoud en zijn ten
laste van de huurder.
Minstens eenmaal per jaar, alsmede bij het einde van de huurovereenkomst, zal de huurder op zijn
kosten de centrale verwarming (en boiler) en de elektriciteits- en gasinstallatie laten nazien en
onderhouden door een vakman en de verhuurder hiervan, op diens eerste verzoek, een attest
bezorgen.
Tijdens de duur van de huurovereenkomst is de huurder uitsluitend aansprakelijk voor de opmaak
van de wettelijke attesten en/of keuringen en het wegwerken van nieuwe inbreuken/opmerkingen
Hetzelfde geldt voor het vegen van de schouwen en het reinigen van de dakgoten.
De huurder zal de sanitaire installaties, leidingen en afvoerbuizen onderhouden op zijn kosten en
erover waken dat deze niet verstopt raken. De huurder zal op zijn kosten de huishoudelijke
apparaten, de elektrische installaties en apparaten (videofoon, parlofoon, enz.) onderhouden en er
op zijn kosten de desgevallende herstellingen laten aan doen door een vakman. Toestellen en
installaties die een geregelde ontkalking behoeven, worden door de huurder op een regelmatige wijze
ontkalkt.
De huurder zal alle knaagdieren of ander ongedierte verdelgen alsmede schadelijke zwammen of
algen.
De huurder zal alle leidingen en installaties beschermen tegen bevriezing en het schilderwerk in
goede staat onderhouden.
De huurder staat op zijn kosten in voor de vervanging van gebarsten of gebroken ruiten ongeacht
de oorzaak van de beschadiging. De huurder is aansprakelijk voor diefstal en vandalisme en zal
desgevallende beschadigingen aan het gebouw hierdoor veroorzaakt vergoeden.
Het gehuurde goed is met rookdetectoren uitgerust, en de huurder onthoudt zich ervan de goede
werking hiervan te verstoren. De huurder dient de verhuurder per aangetekende zending onverwijld
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te verwittigen bij gebrekkige werking ervan. De vervanging van de batterij gebeurt door de huurder,
tenzij het gewest een andersluidende dwingende regeling voorschrijft.
Wanneer de huurder in gebreke blijft de nodige herstellingen of onderhoud te doen, zal de
verhuurder, na het verzenden van een aangetekende zending die binnen de veertien dagen zonder
gevolg bleef, gerechtigd zijn om deze herstellingen of dit onderhoud op kosten van de huurder te
laten doen.
Op straffe van een schadevergoeding zal de huurder de verhuurder onverwijld verwittigen bij
aangetekende brief of per e-mail met ontvangstmelding van elk schadegeval. Op straffe van een
schadevergoeding zal de huurder de verhuurder onverwijld verwittigen bij aangetekende brief van
elk schadegeval waarvan de herstelling ten laste van de verhuurder is.
Bovendien zal de huurder de verhuurder en/of zijn vertegenwoordiger in de gelegenheid stellen om
elk schadegeval te onderzoeken en eventueel de nodige werken te laten uitvoeren.
Indien de huurder naliet de verhuurder te verwittigen van werken die de verhuurder moest doen,
hierdoor schade ontstond en de verzekeraar van de verhuurder zou tussenkomen, is de huurder
aansprakelijk voor de desgevallende franchise die de verhuurder zou moeten opleggen.
De uitvoering van de herstellingswerken, zelfs wanneer zij meer dan veertig dagen duren, kan voor
de huurder nooit aanleiding geven tot het verkrijgen van enige vergoeding in welke zin ook.
Artikel 7.
Het is de huurder verboden om de huur over te dragen of onder te verhuren, geheel of gedeeltelijk,
zonder de voorafgaande en geschreven toelating van de verhuurder. In geen geval zal de huurder
zich kunnen beroepen op een stilzwijgende toestemming.
Artikel 8.
Het privatieve verbruik van water, elektriciteit, gasolie, gas, tv-distributie, telefoon en dergelijke
meer, evenals de huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing,
afsluiting of vervanging bij opneming van de standen, zijn ten laste van de huurder.
Geen verhaal, in welke zin ook, zal tegen de verhuurder kunnen worden uitgeoefend in geval van
plots of toevallig uitvallen van de verwarming, van de water-, gas- of elektriciteitsbedeling of van
andere technische installaties ten dienste van het gebouw, waardoor de huurder ervan afziet om
schadevergoeding of huurvermindering te eisen van de verhuurder, behalve in geval van grove
nalatigheid of fout van de verhuurder.
Artikel 9. Verzekeringen
De huurder verbindt zich ertoe om gedurende de hele huurtermijn, voor de volledige waarde van het
verhuurde goed, zijn huurdersaansprakelijkheid tegenover de eigenaar en tegenover derden te
verzekeren, onder meer voor wat betreft de risico's van burgerlijke aansprakelijkheid, brand en
bijkomende risico's (gevolgschade), ontploffing, storm-, hagel- en waterschade en blikseminslag,
met inbegrip van opruimings-, afbraak-, reddings- en behoudskosten, evenals de afstand van verhaal
(in hoofde van de verzekeraar) op de verhuurder op voorwaarde dat deze afstand van verhaal
wederkerig is en enkel geldt in die gevallen waarbij de brandverzekering een vergoeding voorziet.
Op verzoek van de verhuurder zal hij het bewijs van de verzekering leveren, evenals van de betaling
van de laatste vervallen premie.
De huurder verbindt zich ertoe om een verzekering te sluiten voor zijn meubilair en al de zich in het
gehuurde pand bevindende goederen, inrichting, afwerking en versieringen.
De verhuurder verzekert op zijn beurt het goed tegen brand en bijkomende risico's (gevolgschade),
ontploffing, storm- en waterschade en blikseminslag, alsmede neemt hij een verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid alsmede tegen verhaal van derden.
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Artikel 10. Veranderingen aan het gehuurde goed
De huurder mag geen veranderingen aanbrengen aan het gehuurde goed zonder de voorafgaande
en geschreven toelating van de verhuurder.
Als de huurder het goed toch wijzigt, zonder deze toelating te hebben verkregen, mag de verhuurder,
bij het einde van de huur, hetzij het goed aanvaarden in zijn nieuwe staat zonder enige vergoeding
verschuldigd te zijn aan de huurder, hetzij, zelfs ook onmiddellijk, van deze laatste eisen dat hij het
goed opnieuw in zijn oorspronkelijke staat herstelt op zijn eigen kosten.
Zijn er veranderingen uitgevoerd met de toelating van de verhuurder, dan komen zij bij het einde
van de huur van rechtswege toe aan de verhuurder. Hij moet hiervoor geen vergoeding betalen.
Artikel 11. Hoofdelijkheid
De
huurders,
zowel
onderling
als
ten
aanzien
van
hun
erfgenamen
of
rechthebbenden/rechtsopvolgers ten welke titel ook, zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden met
betrekking tot de uitvoering van deze huurovereenkomst.
Artikel 12. Woonstkeuze – Burgerlijke stand
Zowel voor de duur van deze huurovereenkomst als voor alle gevolgen van de huurovereenkomst
nadien kiest de huurder woonst op zijn maatschappelijke zetel of in zijn domicilie, tenzij hij bij zijn
vertrek aan de verhuurder een nieuwe woonstkeuze betekent, die verplicht in België moet zijn.
Artikel 13. Registratie en verklaring pro fisco
De huurder verbindt zich ertoe om de huurovereenkomst te laten registreren. De registratierechten
en eventuele geldboeten wegens laattijdigheid zijn uitsluitend ten laste van de huurder.
De huurder is eveneens uitsluitend aansprakelijk voor de niet-tegenwerpelijkheid van de
huurovereenkomst bij eventuele vervreemding van het verhuurde goed zo de huurder verzuimd zou
hebben aan de registratieverplichting.
Voor het heffen van de registratierechten begroten de partijen de lasten voortspruitend uit deze
overeenkomst op vijf procent van de jaarlijkse huurprijs.
C)

Tijdelijk Gebruik van de berging door de VZW Evangelisatiefonds

Artikel 1. Voorwerp en bestemming
De stad Brugge verleent de tijdelijke toelating aan de VZW Evangelisatiefonds, die aanvaardt, om
het polyvalente gebouw gelegen te 8000 Brugge, deel van Begijnhof nummer 5, kosteloos te
gebruiken als berging.
Partijen komen overeen, en de gebruiker erkent dit uitdrukkelijk, dat het hun gemeenschappelijke
bedoeling is dat onderhavige overeenkomst geenszins het karakter aanneemt van een
huurovereenkomst, in welke zin ook.
Het goed wordt ter beschikking gesteld in de huidige staat, gekend door de VZW
Evangelisatiefonds die verklaart het goed bezichtigd te hebben.
Het stadsbestuur wijst de VZW Evangelisatiefonds nadrukkelijk op de actuele staat van het
gebouw. De VZW Evangelisatiefonds verklaart die te kennen en die volledig en onvoorwaardelijk te
accepteren. De VZW Evangelisatiefonds zal alle risico's m.b.t. de staat van het gebouw dragen,
zowel voor zichzelf als voor eventuele derden naar aanleiding van het toegestane gebruik. De VZW
Evangelisatiefonds zal dienaangaande geen enkele eis of verhaal tegen de stad Brugge kunnen
richten en dient de stad Brugge volledig te vrijwaren indien derden zich tot de stad Brugge zouden
wenden.
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Artikel 2. Duur
De stad Brugge stelt het onroerend goed slechts voorlopig ter beschikking van de VZW
Evangelisatiefonds zonder dat deze laatste enige zekerheid verwerft op een gebruiks- en
genotsrecht voor een welbepaalde duur.
De omstandigheid waarom partijen geen huurovereenkomst sluiten is gelegen in het feit dat het
louter de bedoeling is om het pand kortstondig te gebruiken voor de periode vanaf de
ondertekening van de overeenkomst tot op het moment dat dat de VZW Evangelisatiefonds het
onroerend goed niet meer nodig heeft voor de opslag en stockage.
Er wordt voor de beëindiging van de overeenkomst een opzeg voorzien van 1 maand.
Artikel 3. Prijs
Het pand wordt kosteloos ter beschikking gesteld.
Alle kosten voor het verbruik van water, gas, elektriciteit, vallen ten laste van de VZW
Evangelisatiefonds.
Artikel 4. Verzekeringen
De stad Brugge heeft een objectieve burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of OBA-verzekering,
brand en ontploffing. Deze verzekering dekt de objectieve aansprakelijkheid tegenover aanwezige
derden.
Daarnaast heeft de eigenaar een verzekering voor brand en bijkomende risico's (gevolgschade),
ontploffing, storm- en waterschade en blikseminslag.
De VZW Evangelisatiefonds verbindt zich ertoe een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of
BA-verzekering af te sluiten. Voornoemde verzekering waarborgt de burgerlijke aansprakelijkheid
die, uit hoofde van schade aan derden, ten laste gelegd kan worden van de vereniging, de
bestuursleden in de uitoefening van hun mandaat, de aangestelden en vrijwilligers in de
uitoefening van hun functies.
De Stad Brugge wijst erop dat de schade aan het eigen materiaal van de VZW Evangelisatiefonds
niet gewaarborgd is binnen voornoemde verzekering. Hiervoor dient de VZW Evangelisatiefonds
zelf, indien hij/zij dit wenst, de nodige verzekering af te sluiten.
Op verzoek van de Stad Brugge zal de VZW Evangelisatiefonds het bewijs van de verzekering
leveren evenals van de betaling van premie.
Artikel 5. Veranderingen aan het goed
De VZW Evangelisatiefonds mag geen veranderingen aanbrengen aan het goed, voorwerp van deze
overeenkomst, zonder een voorafgaande en schriftelijke overeenkomst van de stad Brugge.
Artikel 6. Intuitu personae karakter en hoofdelijkheid
Onderhavige overeenkomst wordt ten persoonlijke titel gesloten met de gebruiker die zijn recht
onder de levenden niet aan derden mag overdragen.
De gebruikers en hun erfgenamen of rechthebbenden ten welke titel ook, zijn hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 7. Gebruik
De VZW Evangelisatiefonds verbindt zich ertoe het goed te gebruiken als een goede huisvader,
zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen, en het goed te bewaren en te behouden
teneinde het op het einde van deze overeenkomst in goede staat van onderhoud aan de stad
Brugge terug te geven.
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De VZW Evangelisatiefonds verbindt zich ertoe het goed enkel te gebruiken voor de organisatie van
zijn activiteiten en doelstellingen en geen materialen te stockeren die giftig, vervuilend of
ontvlambaar zijn.
Iedere grove tekortkoming ten laste van de VZW Evangelisatiefonds aan zijn verplichtingen alsook
een toestand van faillissement van de vereniging- gebruiker, een toestand van gerechtelijk
akkoord, ontbinding of vereffening rechtvaardigt de ontbinding van onderhavige overeenkomst.
Artikel 8. Bezoek
Gedurende de ganse looptijd van onderhavige overeenkomst zal de stad Brugge of haar
afgevaardigde(n) het goed mits afspraak met de VZW Evangelisatiefonds mogen bezichtigen.

Bijlagen:
Kadastraal plan met aanduiding van de verhuurde ruimtes aan VZW Camino Brugge
Kopie van de verhuurovereenkomsten afgesloten door VZW Prinselijk Begijnhof De Wijngaard
Kopie van de wachtlijst dd.05/03/2020
Bodemattest dd. ../../….
Uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister dd.05/03/2020
Milieu-informatie dd 21/02/2020
Opgemaakt in viervoud, te Brugge, op …… maart 2020

Voor de Stad Brugge,

Voor VZW De Wijngaard,

Annick LAMBRECHT

Colin BEHEYDT

Annette STEEMAN

Marlise RÖTHLIN

Voorzitter

Algemeen Directeur

Secretaris

Bestuurslid

Voor VZW CAMINO BRUGGE,

Marie Rose JOYE
Voorzitter

Rita VAN BRUGGHE
Bestuurslid

Voor VZW Evangelisatiefonds,

Bart VERCAUTEREN
Nathalie VERSTRAETE
Afgevaardigd Bestuurder Bestuurder
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Eigendommen - stadskernvernieuwing - verkoop diverse
percelen tuingrond met aanhorigheden, gelegen in de
verkaveling "Den Indruk" - tuinuitbreiding woningen
Boudewijn Ravestraat.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Collegebesluit van 7 mei 2010 (dossiernummer 82.959), waarbij het College principieel akkoord
gaat om over te gaan tot de aankoop van een zone grond gelegen te Brugge, Oude Gentweg, met
het oog op de latere tuinuitbreiding van de tuinen van de aanpalende woningen gelegen in de
Boudewijn Ravestraat, na de oprichting van een scheidingsmuur door nv Die Keure, na het
verkrijgen van een bouwvergunning voor de herbestemming van hun oude bedrijfsgebouwen en
terreinen.
Gemeenteraadsbesluit van 21 december 2010 (dossiernummer 93.085), waarin de aankoop van de
zone grond voor de tuinuitbreiding van de woningen gelegen in de Boudewijn Ravestraat + de
bouw van een scheidingsmuur met tuinpoortjes wordt goedgekeurd.
Uitvoering collegebesluit 2020_CBS_00814.
Motivatie
Op 12 mei 2014 keurde het College van Burgemeester en Schepenen de verkaveling "Den
Indruk" goed, gelegen tussen de Oude Gentweg 108 en de Gentpoortvest 46.
VK 1216 (dossiernummer 20135693), voor het creëren van een stadsinbreidingsproject op de
voormalige site van Die Keure.
In de verkaveling “Den Indruk”, gekend bij het kadaster in de 3e afdeling Brugge, Sectie C, met
perceelnummers 0496 E P0000, 1663 D 2 P0000 en 0496 G 2 P0000 (voorheen perceelnummer
496 D P0000 en 0505 Y 2 P0001), met een totale oppervlakte van 8.022 m², werd een zone
voorzien, deel van het perceelnummer 0496 G 2 P0000, (het vroegere perceelnummer 0496 D
P0000), aangeduid als lot 29a en lot 29b op het hierna vermelde splitsingsplan, voor
de uitbreiding van de tuinen van de woningen gelegen Boudewijn Ravestraat 25, 27, 29,
31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 en 55.
Voor het verkavelingsproject werd conform de verkavelingsvergunning op 12 december 2014 een
verkavelingsakte verleden voor notaris Michel Van Damme.
Op 3 september 2015 werd door Studiebureau Lobelle bvba, een splitsingsplan opgemaakt voor de
splitsing van de loten 29a en 29b.
Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene
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Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 31803-10060 en werd
sindsdien niet meer gewijzigd.
Op 3 februari 2020 werd voor notaris Christian Van Damme de akte verleden voor de aankoop van
de hierboven vermelde zone tuingrond, met aanhorigheden, toegangspoortjes en opgerichte
scheidingsmuur.
Dit betekent dat nu kan worden overgaan tot de verkoop van de hierna vermelde percelen
tuingrond, met aanhorigheden, toegangspoortje en opgerichte scheidingsmuur, aan de
eigenaars van de respectievelijke aanpalende woningen:
1. 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” op het hierboven
vermelde metingsplan,
2. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
3. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
4. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
5. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
6. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
7. 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", op het hierboven
vermeld metingsplan.
8. 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”, op het hierboven
vermeld metingsplan.
9. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
10. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
11. 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
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m² en een gemeten oppervlakte van 17,70 m², afgebeeld als “lot 29b7” op het hierboven
vermeld metingsplan.
12. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
13. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
14. 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” op het hierboven
vermeld metingsplan.
Op 18 februari 2020 werd een schattingsverslag opgemaakt door het landmeetkundig bureau
Daeninck-Audenaert, waarbij de waarde van de grond werd geraamd op € 120,00 / m².
De scheidingsmuur met toegangspoortjes werd gebouwd met middelen uit het stedenfonds,
specifiek voor dit project.
De grond wordt verkocht met opgerichte muur, tegen de geschatte waarde per vierkante meter.
Er werd aan de eigenaars van de hierboven vermelde woningen een koopverbintenis bezorgd, ter
ondertekening.
Aan de Gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te willen gaan met de verkopen aan deze eigenaars
conform de voorwaarden opgenomen in de respectievelijke koopverbintenissen.
Rechtsgrond(en)
Art. 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies:
Volgens inzichten college
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011905
• Actie: SRB011905
• Rekening: 22200090
• Omschrijving: verkoop diverse loten tuingrond Boudewijn Ravestraat
• Bedragen diverse verkopen:
1. lot 29a1 + lot 29a2: € 3.138,00
2. lot 29a3 : € 1.832,40
3. lot 29a4: € 3.650,40
4. lot 29b1: € 2.210,40

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

5. lot 29b2: € 2.140,80
6. lot 29b3: € 2.139,60
7. lot 29b4: € 2.116,80
8. lot 29b5: € 2.113,20
9. lot 29b6: € 2.095,20
10. lot 29b7: € 2.124,00
11. lot 29b8: € 2.059,20
12. lot 29b9: € 2.080,80
13. lot 29b10: € 1.390,80

Besluit
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;
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 €
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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.

Bijlagen
1. splitsingsplan Lot 29 dd. 03-09-2015.pdf

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 25 november 2019 stemde de gemeenteraad van Brugge een nieuw belastingreglement op
woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd.
Dit reglement heeft een geldigheidsduur van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Daarin werd bepaald dat er een jaarlijkse belasting gevestigd wordt vanaf het ogenblik dat de
woning of het gebouw minstens twaalf opeenvolgende maanden in de gewestelijke inventaris of het
gemeentelijk register werd opgenomen.
De gewestelijke inventaris is een inventaris van woningen die door de Vlaamse overheid als
ongeschikt of onbewoonbaar worden beschouwd zoals vermeld in artikel 26 van het decreet
van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.
Het gemeentelijk register is een register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen die door de
gemeente als verwaarloosd worden beschouwd conform het stedelijk technisch reglement
inzake verwaarloosde woningen en/of gebouwen.
Concreet kan het voorkomen dat een woning op beide registers ingeschreven staat.
Om te voorkomen dat er twee maal een belasting gevestigd dient te worden werd er in het
belastingreglement ingeschreven dat wanneer een woning of een gebouw zowel op de gewestelijke
inventaris als op het gemeentelijk register voorkomt, er voor ieder heffingsjaar slechts één
belasting gevestigd wordt, evenwel betrekking hebbend op de opname in de inventaris of het
register die de hoogste heffing omvat.
Het stadsbestuur kreeg echter van het Agentschap Binnenlands Bestuur de opmerking dat er voor
de vrijstellingsmogelijkheid van het laagste tarief geen aanvaardbare motivering aanwezig is in het
licht van het gelijkheidsbeginsel.
Tevens voorziet artikel 2.5.1.0.1§3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 dat
indien de gemeente een eigen heffingsreglement heeft dat minstens één minima voorziet, vermeld
in paragraaf 1, in die gemeente de gewestelijke heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen
niet wordt geheven. In bepaalde gevallen zal dan ook de bepaling uit artikel 2,§4 de gewestelijke
belasting ondergraven.
Uit voorgaande blijkt dat de vrijstelling onder artikel 2§4 best dient geschrapt te worden zodat het
gelijkheidsbeginsel in het belastingreglement behouden blijft.
Bovendien heeft deze schrapping geen directe financiële impact aangezien er momenteel geen
enkel pand op beide registers vermeld staat.
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Het College gelieve de wijziging aan het belastingreglement goed te keuren en voor te leggen aan
de gemeenteraad van maart a.s.
Motivatie
Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Agentschap Binnenlands Bestuur inzake het
belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd wordt de vrijstelling onder artikel2$4 geschrapt.
Rechtsgrond(en)
Artikel 170,§4 van de Grondwet;
De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd;
Het Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996,
zoals gewijzigd;
Het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, in het bijzonder hoofdstuk 6, dat het decreet van
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 deels wijzigt;
Het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de
invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, in het bijzonder hoofdstuk 8, dat de Vlaamse Codex
Fiscaliteit van 13 december 2013 deels wijzigt;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40,§3 en 41, 14°, inzake de
bevoegdheid van de gemeenteraad om belastingreglementen te wijzigingen, vast te stellen en goed
te keuren;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 286, 287 en 288, inzake de
bekendmaking en de inwerkingtreding van het belastingreglement;
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 330, inzake het bestuurlijk toezicht op
de besluiten van de gemeenteraad betreffende de belastingreglementen;
Het decreet van 30 mei 2008, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en 17 februari 2012,
betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en
gemeentebelastingen;
Het belastingreglement inzake de woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd, geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Ok
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: RB002000
• Actie: SRB002000
• Rekening: 7374000
• Bestelaanvraag: 90.000,00
• Bedrag inclusief btw:
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• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: geen financiële impact.

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

Bijlagen
1. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd.docx
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Belastingreglement op woningen en/of
gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of
verwaarloosd worden beschouwd.

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 170, §4 van de Grondwet;

Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1996, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen
omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, in het bijzonder hoofdstuk 6, dat het
decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 deels
wijzigt;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen
omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, in het bijzonder hoofdstuk 8, dat de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 deels wijzigt;

Gelet op de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, zoals gewijzigd;

Gelet op de artikelen 40,§3, 41,14°, 286, 287, 288 en 330 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22
december 2017;

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

Overwegende dat ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en verwaarlozing van woningen en gebouwen
op het grondgebied van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden om de verloedering
van de leef- en woonomgeving tegen te gaan en de woonkwaliteit te bevorderen;

Overwegende dat deze doelstellingen kaderen in het recht op behoorlijke huisvesting en het recht
op menswaardig wonen;

Overwegende dat het beleid met betrekking tot ongeschikte en onbewoonbare woningen op Vlaams
niveau wordt beheerd en geregistreerd; waarbij de Vlaamse heffingen vervallen indien er op lokaal
niveau een belasting gevestigd wordt;
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Overwegende dat het beleid met betrekking tot verwaarloosde woningen en gebouwen
overgeheveld wordt van het Vlaamse naar het gemeentelijk niveau, waarbij de gewestelijke
registratie en heffing volledig worden opgeheven;

Overwegende dat het wenselijk is dat het op het grondgebied van de gemeente beschikbare
patrimonium optimaal en op een kwaliteitsvolle manier benut wordt en kan worden benut;

Overwegend dat het nuttig is om een geïntegreerd beleid verder te voeren ter bestrijding van
ongeschiktheid, onbewoonbaarheid en verwaarlozing van woningen en/of gebouwen;

Overwegende dat ongeschikte en/of onbewoonbare woningen worden
gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen;

Overwegende dat verwaarloosde woningen en/of gebouwen worden
gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen;

opgenomen

opgenomen

in

in

de

het

Overwegende dat het derhalve verantwoord is dat de gemeente gebruik maakt van de bestaande
gewestelijke inventaris en het gemeentelijk register voor de vestiging van een eigen
gemeentebelasting;

Overwegende dat de strijd tegen verkrotting in het algemeen onder meer een effect zal hebben als
de opname van geïnventariseerde woningen en/of gebouwen ook daadwerkelijk belast worden;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen;
Besluit:

Artikel 1: Definities

Vlaamse overheid: het agentschap Wonen-Vlaanderen.

College: het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge.

Woning: het onroerend goed of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van
een gezin of een alleenstaande.

Gebouw: elk bebouwd onroerend goed, dat zowel hoofdgebouw als de bijgebouwen omvat, met
uitzondering van de bebouwde onroerende goederen die vallen onder de toepassing van het
decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en
verwaarlozing van bedrijfsruimten.
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Kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en
waarvan de bewoners voor één of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op
gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

Gewestelijke inventaris: de inventaris van woningen die door de Vlaamse overheid als ongeschikt
of onbewoonbaar worden beschouwd zoals vermeld in artikel 26 van het decreet van 22 december
1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.

Gemeentelijk register: het register van verwaarloosde woningen en/of gebouwen die door de
gemeente als verwaarloosd worden beschouwd conform het stedelijk technisch reglement inzake
verwaarloosde woningen en/of gebouwen.

Inventarisatiedatum: de datum waarop een woning of een gebouw voor de eerste maal in de
gewestelijke inventaris of gemeentelijk register wordt opgenomen.

Ongeschikt verklaarde woning: een woning die niet beantwoordt aan de elementaire veiligheids-,
gezondheids- of kwaliteitsnormen, opgelegd door het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van
15 juli 1997 en het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1996, zoals gewijzigd;

Onbewoonbaar verklaarde woning: een woning die op grond van veiligheids-, gezondheids- en/of
kwaliteitsnormen niet meer mag bewoond worden en die door de bevoegde instantie als
onbewoonbaar werd verklaard conform de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet of
het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997.

Verwaarloosde woning en/of gebouw: een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wordt
beschouwd als verwaarloosd, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van
verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte,
buitenschrijnwerk, kroonlijsten of dakgoten.

Artikel 2: Heffingstermijn en belastbare grondslag

§1. Er wordt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 een jaarlijkse
gemeentebelasting gevestigd op woningen en gebouwen die minstens twaalf maanden
geïnventariseerd zijn in de gewestelijke inventaris of het gemeentelijk register.

§2. De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de woning of het gebouw minstens twaalf
opeenvolgende maanden in de gewestelijke inventaris of het gemeentelijk register werd
opgenomen.

§3. Zolang de woning of het gebouw niet geschrapt is uit de gewestelijke inventaris of het
gemeentelijk register, blijft de belasting verschuldigd bij het verstrijken van een nieuwe
opeenvolgende periode van twaalf maanden inventarisatie te rekenen vanaf de
inventarisatiedatum.
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Artikel 3: Belastingplichtige

§1. De belastingplichtige is de natuurlijke of rechtspersoon die volle eigenaar, opstalhouder,
erfpachter of vruchtgebruiker is op het ogenblik van het verstrijken van elke periode van
twaalf opeenvolgende maanden volgend op de inventarisatiedatum.

§2. Ingeval van mede-eigendom is de belastingplichtige de belasting tot zijn aandeel in de
geïnventariseerde woning of gebouw verschuldigd.

§3. De zakelijk gerechtigden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale
belastingschuld.

Artikel 4: Berekening en tarief van de belasting

§1. Het bedrag van de belasting wordt voor het eerste heffingsjaar, dit is het jaar waarin de eerste
onafgebroken periode van twaalf maanden inventarisatie sedert de inventarisatiedatum
verstrijkt, vastgesteld op:
- 3.000 euro per woning die als ongeschikt en/of onbewoonbaar in de gewestelijke inventaris
werd opgenomen,
- 1.250 euro per woning en/of gebouw die als verwaarloosd in het gemeentelijk register werd
opgenomen,
- 750 euro per kamer die als ongeschikt en/of onbewoonbaar in de gewestelijke inventaris
werd opgenomen.

§2. De belasting wordt voor de volgende heffingsjaren vastgesteld volgens de formule:

"Het bedrag van de belasting van het eerste heffingsjaar vermenigvuldigd met X, waarbij X
gelijk is aan het aantal periodes van twaalf opeenvolgende maanden inventarisatie in de
gewestelijke inventaris of gemeentelijk register, en waarbij X niet meer mag bedragen dan 4”.

§3. De woningen en/of gebouwen die voorafgaand het aanslagjaar 2020 reeds op de gewestelijke
inventaris of gemeentelijk register werden opgenomen, blijven met behoud van de
oorspronkelijke inventarisatiedatum belastingplichtig voor de toepassing van dit
belastingreglement.

Artikel 5: Vrijstellingen

Voor de toepassing van de vrijstellingen gelden enkel de vrijstellingen die in dit belastingreglement
zijn opgenomen:

§ 1. Vrijstelling op basis van de situatie van de heffingsplichtige:
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1° de heffingsplichtige die het zakelijk recht heeft op één enkele woning, bij uitsluiting van
enige andere woning, en waarbij hij als houder van het recht de woning uitsluitend
gebruikt als hoofdverblijfplaats. De verklaring van hoofdverblijf wordt enkel aanvaard
wanneer er tijdens de geïnventariseerde periode een effectieve inschrijving in de
bevolkingsregisters van de stad Brugge is. De vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de
datum van de eerste heffing conform dit belastingreglement.

2° de heffingsplichtige, indien deze houder van het zakelijk recht de laatste bewoner is van
een woning die hij als hoofdverblijfplaats gebruikte en waarvan de woning de enige
woning in zijn bezit is, die tijdelijk of permanent in een erkende ouderenvoorziening
verblijft of voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische of
penitentiaire instelling. De vrijstelling geldt voor twee jaar vanaf de datum van de eerste
heffing conform dit belastingreglement.

3° de heffingsplichtige waarvan de handelingsbekwaamheid werd beperkt ingevolge een
gerechtelijke beslissing. De vrijstelling geldt voor een periode van twee jaar na het
opheffen van de gerechtelijke beslissing tot beperking van de handelsbekwaamheid.

§ 2. Vrijstelling voor een nieuwe houder van het zakelijk recht:

1° de heffingsplichtige die minder dan twee jaar, voorafgaand aan de
de gewestelijke inventaris of gemeentelijk register, houder is van
het gebouw of de woning, met dien verstande dat deze vrijstelling
periode van twee jaar volgend op de datum van overdracht van het

datum van opname in
het zakelijk recht van
slechts geldt voor een
zakelijk recht.

2° de heffingsplichtige die het zakelijk recht verkrijgt na de datum van opname in de
gewestelijke inventaris of gemeentelijk register wordt van de belasting vrijgesteld
gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van overdracht van het zakelijk
recht.
Deze vrijstelling geldt niet voor:
-

overdrachten aan vennootschappen die door de overdrager
onrechtstreeks in rechte of in feite gecontroleerd worden,

rechtstreeks

-

indien de overdracht het gevolg is van een fusie, splitsing of andere overgang ten
algemene titel,

-

overdrachten aan echtgenoot, bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad,
tenzij in geval van overdracht bij erfopvolging of testament. Voor de toepassing van
deze bepaling worden de wettelijk samenwonenden gelijkgesteld met de
echtgenoten.

§ 3. Vrijstelling indien de woning en/of het gebouw:

1° gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd
onteigeningsplan.
De vrijstelling geldt voor de duur van het belastingreglement.

2° geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of
omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld.
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De vrijstelling geldt voor de duur van het belastingreglement.

3° vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp.
De vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de datum van de
ramp of beschadiging.

4° het voorwerp uitmaakt van een aangevatte renovatie blijkens een niet vervallen
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning.
De vrijstelling geldt gedurende een termijn van twee jaar volgend op het uitvoerbaar
worden van de stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning.

5° indien het gebouw of de woning het voorwerp uitmaakt van een aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning.
De vrijstelling geldt voor een periode van 2 jaar na indieningsdatum en
ontvankelijkheidsverklaring door de bevoegde overheid.

6° het voorwerp uitmaakt van een verzegeling in het kader van een gerechtelijk onderzoek
of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure.
De vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar volgend op de aanvang van de
onmogelijkheid tot daadwerkelijk gebruik of zolang het gerechtelijk onderzoek of de
gerechtelijke procedure lopende is.
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Artikel 6: Algemene bepalingen betreffende de inkohiering, vestiging, invordering en de
bezwaarprocedure van de belasting

§1. De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en
voorschriften van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd door de decreten van
28 mei 2010 en 17 februari 2012.

§2. De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending
van het aanslagbiljet. De bepalingen inzake de verwijl- en moratoriuminteresten zijn op deze
belasting van toepassing zoals betreffende de Rijksbelastingen op de inkomsten.

§3. De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30
mei 2008 en latere wijzigingen. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen
omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie
maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het
aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.

Artikel 7: Inwerkingtreding

§1. Dit belastingreglement treedt in werking vanaf 1 januari 2020.

§2. De toezichthoudende overheid wordt van de bekendmaking van dit besluit op de hoogte
gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur.

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Stad Brugge is vennoot bij Zefier cvba. Zefier is ontstaan in 2017 naar aanleiding van de
opsplitsing van Finiwo waarbij de participaties in alternatieve energie naar de nieuwe vennootschap

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

Zefier zijn gegaan. Brugge heeft op dit ogenblik 7.641.575 aandelen, waarvan 2.936.874 aandelen
in Electrabel Green Projects Flanders cvba (EGPF). Deze vennootschap heeft windmolens op
diverse plaatsen. Daarnaast heeft Brugge via Zefier nog 4.704.701 aandelen B' in Portfineco
(Zeebrugge),
De gemeente Herent wil om beleidsredenen geen participatie meer in Zefier (en EGPF) en biedt
haar aandelen te koop aan voor de andere vennoten Zefier (brief 17/2/20). De gemeente wenst
voor haar 307.099 aandelen Zefier minimaal de tegenwaarde van de aandelen EGPF t.b.v.
13050,69 euro en de overgedragen winst van 187,60 euro of 13.238,29 euro. Vermits dit geen
beursgenoteerd aandeel is, is de toekomstige winst in deze waarde niet verrekend. Indien een bod
wordt uitgebracht zal dus die toekomstige winst voor een deel moeten vergoed worden.
Daarnaast is nog het aandeel in de achtergestelde lening t.b.v. 1.726,46 euro dat gewoon
toegevoegd wordt aan de participatie van de overnemer. Bij de participatie van Brugge in EGPF is
er echter een financieringsoverschot van 6.317,90 euro waardoor dit overschot wordt verminderd
met 1.726,46 naar 4.591,44 euro. Dit heeft dus geen financieel nadeel voor Brugge.
Motivatie
We stellen voor dat Brugge een bod van 16.700 euro zou uitbrengen.
Volgens informatie van dhr. Philippe Rossie, directeur bij Zefier is de verwachte winst van EGPF
(dat 100% waarde van de participatie van Herent in Zefier vertegenwoordigt, 10 % van de
boekwaarde van 13050,69 euro of 1.305 euro per jaar. Voor de periode 20-24 is dit ca. 6.525,34
euro. Indien we Herent hiervan 50% zouden gunnen, betalen we dus een premie van 3.262,67
euro. De prijs voor Herent bedraagt aldus:
boekwaarde 13.050,68
overgedragen winst 187,60
premie 3.262,67
totaal 16.500,69
Vermits we weet hebben dat een aantal andere gemeenten ook interesse zouden hebben (namen
mochten we niet doorkrijgen), stellen we voor om een bod van 16.700 euro uit te brengen. Indien
we dit bod zouden binnenhalen, hebben we een rendement van 7,81%. wat interessant is.
Het bod moet tegen 13/5/20 bij Herent liggen. Daarna weten we of ons bod gevalideerd wordt.
Rechtsgrond(en)
Decreet Lokaal Bestuur art. 41

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies
Indien het bod van Brugge wordt weerhouden door de gemeente Herent moet er 16.700 krediet
beschikbaar zijn. Er kan visum verleend worden indien de nodige kredieten (16.700 euro)
verschoven worden via interne afspraak of interne kredietaanpassing naar de dimensies :
• Beleidsitem: BI064000
• Actie: SRB064000
• Rekening: 28110000
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Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI064000
• Actie: SRB064000
• Rekening: 28110000
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: 16.700
• Bedrag exclusief btw:16.700
• Omschrijving:
Beleidsinformatie
Geen krediet voorzien op de betrokken dimensies. Indien bod ingewilligd wordt, zullen de nodige
kredieten moeten voorzien worden via interne afspraak of interne kredietaanpassing.

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Om de werkdruk bij de snoeiploeg te verlichten worden 2 hakselaars aangekocht die gestockeerd
worden in de centrale. Deze machines worden polyvalent ingezet over de verschillende secties
waarbij de centrale de planning beheert.
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Door een lage bezetting in de Centrale en andere prioriteiten is er niet altijd ondersteuning
mogelijk waardoor het te hakselen snoeihout op hopen wordt gelegd en achteraf gehakseld wordt.
Dit is inefficiënt en houdt het risico in dat snoeihout hakselen vergeten wordt of te lang op het
openbaar domein blijft liggen.
Door inzet van deze hakselaars kan het snoeihout meteen door de ploegen die de snoeiwerken
doen verwerkt worden.
Daarnaast wordt 1 hakselaar aangekocht voor de centrale snoeiploeg.
Motivatie
Raming: € 126.900 excl. btw - € 153.549 incl. btw.
Wijze van gunnen: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Het ontwerp van dit dossier kwam tot stand in samenwerking met de verantwoordelijken van de
sectoren en stelt de aankoop van drie hakselaars voor: één voor de snoeiploeg en twee voor de
sectoren.
Op deze manier wordt de werkdruk bij de snoeiploeg verlicht en kunnen kleinere snoeiwerken door
de secties van Openbaar Domein zelf ingepland en uitgevoerd worden.
Als de snoeiploeg over een eigen hakselaar beschikt, kunnen ze zelfstandig werken en is er geen
extra hulp (machine + personeel) nodig vanuit de Centrale. Ook de werkgang wordt een stuk
korter doordat een tractor met hakselaar én een tractor met kar niet meer nodig zijn. De aan te
kopen hakselaar hangt aan de pick-up waarin de hakseling geblazen wordt.
Rechtsgrond(en)
Artikel 41 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
artikel 41,10° van het decreet lokaal bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies. Gunstig qua kredieten.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI068000
• Actie: SA00719
• Rekening: 24030001
• Bestelaanvraag: 602004734
• Bedrag inclusief btw: € 153.549,00
• Bedrag exclusief btw: € 126.900,00
• Omschrijving: Aankoop 3 hakselaars tot 16 cm diameter.

Besluit
Artikel 1
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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.

Bijlagen
1.
2.
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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
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Brugs Beleidsprogramma 2019-2024:
1. We maken onze dienstverlening gericht en efficiënt: onze dienstverleners met een publieke
functie tonen empathie voor de klant/burger/ondernemer en staan in voor een klantvriendelijke,
oplossingsgerichte begeleiding, deskundig advies en/of correcte doorverwijzing. Als lerende
organisatie maken we het mogelijk voor de burger om de medewerker te evalueren na de
dienstverlening.
134. We proberen alle vormen van overlast te voorkomen. Door per regio samen te werken met de
betrokken actoren stimuleren we een goed gebruik van het openbaar domein. We pakken kleine en
grote vormen van overlast systematisch aan. Hondenpoep op straat, fietsdiefstal, wildplassen…
worden niet getolereerd. Om straten, parken en pleinen net te houden, is een goede uitrusting van
de cluster openbaar domein essentieel. Er komt een inhaalbeweging voor het plaatsen van
vuilnisbakken in de deelgemeenten.
227. We maken van Brugge een slimme stad (Smart City). Voor elke grote uitdaging onderzoeken
we welke rol data en technologie hierin kunnen spelen en zorgen zo voor de slimme reflex. We
bestuderen de goede voorbeelden in andere steden en over de landsgrenzen heen. We maken
diensten efficiënter door de inzet van nieuwe technologieën die het leven van de burger en lokale
ondernemingen vergemakkelijken.
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230. We digitaliseren om slimmer te besturen en te meten en we digitaliseren om sneller te kunnen
werken en geconnecteerd te zijn. De digitalisering zal ertoe leiden dat we efficiënter en met een
slanke personeelsbezetting kunnen werken en toch mensen vlugger kunnen bedienen zonder
tijdsverlies.
231. We creëren een omgeving waarin apps kunnen worden ontwikkeld die het leven voor de
inwoners op het hele Brugse grondgebied eenvoudiger en aangenamer maken. Zo zetten we
bijvoorbeeld zinvolle digitale toepassingen in voor het beheer van het openbaar domein (digitaal
melden van gebreken, sluikafval … ) of een vlottere dienstverlening (online aanvragen van
attesten, raadplegen afvalkalender,… ).
314. We blijven zorgen voor een proper en goed onderhouden Brugs openbaar domein. Om dit
waar te maken, blijven we inzetten op opgeleid personeel, materiaal, machines en inzet van
aannemers en dienstverleners.
493. We maken een analyse bij de start van de legislatuur om na te gaan hoe we de kosten
kunnen verminderen en efficiënt kunnen werken. We zoeken permanent naar efficiëntiewinsten in
de werking en subsidiëring door ons bestuur. Brugge werkt zuinig en efficiënt.
511. We zetten een project op waarbij we onze processen eenvoudiger en makkelijker maken.
Administratieve vereenvoudiging richt zich in Brugge niet enkel op het eenvoudiger maken van het
contact met de klant, maar ook op het eenvoudiger en efficiënter maken van het werk van onze
medewerkers en van de achterliggende processen. We onderzoeken welke mogelijkheden er
bestaan om nieuwe technologieën hiervoor in te zetten.

Het centrale en meest arbeidsintensieve werkproces binnen de cluster Openbaar Domein is het
goede onderhoud van de publieke ruimte. Binnen de cluster Openbaar Domein zijn we continu op
zoek naar oplossingen om deze taken te verbeteren, versnellen en vernieuwen; met daaraan
gekoppeld een efficiëntere rapportage en analyse van de uitgevoerde opdrachten. Het doel hiervan
is met zo weinig mogelijk arbeidstijd maar met maximaal gerichte inspanningen een optimaal
beheerd openbaar domein te bekomen.
Met dit voorstel willen we volgende beheerstaken in de publieke ruimte op een efficiëntere en
effectievere wijze aanpakken:
• machinale onkruidbestrijding;
• machinaal vegen;
• reinigen van straatkolken.
Het betreft taken die van fundamenteel belang zijn voor het net houden van het openbaar domein.
Deze taken verlopen op vandaag reeds sterk gemechaniseerd. In het bijzonder voor wat betreft
onkruidbestrijding en machinaal veegwerk werd de voorbije vijf jaar zwaar geïnvesteerd in deze
mechanisatie. Tegenover deze mechanisatie staat het gegeven dat planning, aansturing, opvolging
en rapportering over deze beheerstaken op vandaag nog steeds op een analoge manier (papier)
gebeurt. Het ontbreekt op vandaag aan een efficiënt systeem om beheerstaken op het openbaar
domein efficiënt in te plannen, aan te sturen, op te volgen en te rapporteren.
Dit is voor opzichters en planners een administratief kluwen van verzamelen en plannen van taken,
waardoor een goed overzicht bewaren een penibele opdracht is. Hierdoor wordt de inzet van de
beheerstaken niet steeds optimaal afgestemd op de noden op het terrein. Bovendien is rapportage
en analyse door het gebrek aan een degelijk systeem een tijdrovende opdracht, terwijl de klant
meer en meer info vraagt over de onderhoudshandelingen die gebeuren in de publieke ruimte.
Motivatie
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Raming voor ontwikkeling en gebruik voor 3 jaar: € 156.000 excl. btw - € 188.760 incl. btw.
Wijze van gunnen: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.
Door het gebruik van een mobiele digitale plannings- en uitvoeringstool zullen het opnemen,
plannen en verwerken van opdrachten vereenvoudigd en geoptimaliseerd worden. Alle opdrachten
worden opgenomen en gekoppeld aan een GPS-locatie. Waardoor alles makkelijk op kaart terug te
vinden is.
Een opzichter neemt alle opdrachten op het terrein op door middel van een mobiele applicatie. Hij
neemt gps-locatie, foto en vaststellingen op door middel van een tablet.
Op kantoor maakt een planner dagelijks een nieuwe planning op, dit uit de opgenomen opdrachten.
Door het duidelijkere overzicht kan de planner makkelijker verschillende taken bundelen op
dezelfde locaties. Hierdoor vermindert de overlast voor de burger.
Van de planning worden dagelijkse routes (via het meest optimale traject, dus zonder omrijfactor)
opgemaakt die doorgestuurd worden naar de machines.
Elke dag krijgt de chauffeur op zijn tablet in zijn machine zijn opdrachten (werkbonnen) in de vorm
van een route. De machine wordt van opdracht naar opdracht genavigeerd.
De navigatie begeleidt de chauffeur van opdracht naar opdracht en ondersteunt de chauffeur bij de
uitvoering van zijn opdrachten.
Door de verzameling van informatie bij de uitvoering van de opdrachten is achteraf een efficiënte
en snelle rapportage en analyse van alle taken mogelijk. Dit zowel in een lijst als op kaart.
Zowel voor opzichter, planner als voor uitvoerder wordt door deze innovatieve aanpak de
werkwijze vereenvoudigd, versneld en gedigitaliseerd. Analyse en rapportage van uitgevoerde
taken zullen sneller en eenvoudiger opgemaakt kunnen worden. Hierdoor verloopt het beheer van
het openbaar domein vlotter en efficiënter. Burgers zullen sneller geholpen kunnen worden en
zullen dan ook minder overlast hebben.
Rechtsgrond(en)
Artikel 41 § 1, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Artikel 41,10 ° van het decreet lokaal bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies.
Geen visum vereist. Dit betreft een ontwerpdosssier. Gunstig qua krediet op MJP2020-2025.
Vermits de uitvoerende dienst voorlopig niet over de mogelijkheid beschikt om inkooporders
meerdere jaren te maken valt de kredietcontrole voor 2021 en 2022 onder de verantwoordelijkheid
van de budgetbeheerder.
Opmerking: Er is voldoende krediet voorzien op MJP 2015-2019. Vermits de operationeel budgetbeheerder
voorlopige verantwoordelijkheid van de budgetbeheerder.

Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
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• Beleidsitem: BI068000
• Actie: SA01251
• Rekening: 24020001
• Bestelaanvraag: 602000227
• Bedrag inclusief btw: € 95.791,67
• Bedrag exclusief btw: € 79.166,67
• Omschrijving: Leveren en operationeel maken van een digitaal geautomatiseerd systeem
waarmee het volledige werkproces van Cluster Openbaar Domein, generieke sector kan
worden ondersteund - startfase + licentie en beheerskosten 2020.
• Dienstjaar: 2021
• Beleidsitem: BI068000
• Actie: SA01251
• Rekening: 24020001
• Bestelaanvraag: op te maken in 2021
• Bedrag inclusief btw: € 46.484,17
• Bedrag exclusief btw: € 38.416,67
• Omschrijving: Leveren en operationeel maken van een digitaal geautomatiseerd systeem
waarmee het volledige werkproces van Cluster Openbaar Domein, generieke sector kan
worden ondersteund - licentie en beheerskosten 2021.
• Dienstjaar: 2022
• Beleidsitem: BI068000
• Actie: SA01251
• Rekening: 24020001
• Bestelaanvraag: op te maken in 2022
• Bedrag inclusief btw: € 46.484,17
• Bedrag exclusief btw: € 38.416,67
• Omschrijving: Leveren en operationeel maken van een digitaal geautomatiseerd systeem
waarmee het volledige werkproces van Cluster Openbaar Domein, generieke sector kan
worden ondersteund - licentie en beheerskosten 2022.

Besluit
Artikel 1
Het voorstel en de wijze van gunnen, nl. via een vereenvoudigde 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.
Artikel 2
De kosten worden benomen via beleidsitem BI068000, actie SA01251, rekening 24020001.

Bijlagen
1.
2.

Raming.xlsx
Bestek - Model 3P.docx
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Openbaar domein - overname Fluvius 2.0 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadsleden Geert Van Tieghem en Janos Braem komen tussen.
Schepenen Mercedes Van Volcem en Minou Esquenet antwoorden.

Stemming
goedgekeurd bij publieke stemming door de gemeenteraad met:
- 33 stem(men) voor: Pablo Annys; Brigitte Balfoort; Nico Blontrock; Wouter Bossuyt; Benedikte
Bruggeman; Dolores David; Sandrine De Crom; Florian De Leersnyder; Jean-Marie De Plancke;
Alexander De Vos; Dirk De fauw; Hilde Decleer; Jos Demarest; Franky Demon; Pascal Ennaert;
Minou Esquenet; Mathijs Goderis; Heidi Hoppe; Mieke Hoste; Paul Jonckheere; Carlos Knockaert;
Annick Lambrecht; Joannes Logghe; Pieter Marechal; Martine Matthys; Philip Pierins; Jasper Pillen;
Karel Scherpereel; Ann Soete; Olivier Strubbe; Doenja Van Belleghem; Mercedes Van Volcem;
Sandra Wintein
- 14 onthouding(en): Dirk Barbier; Janos Braem; An Braem; Martine Bruggeman; Yves Buysse;
Nele Caus; Sandra De Schuyter; Andries Neirynck; Raf Reuse; Karin Robert; Stefaan Sintobin;
Charlotte Storme; Pol Van Den Driessche; Geert Van Tieghem

Beschrijving
Aanleiding en context
De stad Brugge neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en/of gas deel aan de
opdrachthoudende vereniging IMEWO.
Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van de
distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De exploitatiekosten,
met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor worden opgenomen
in het distributienettarief.
De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze
openbaredienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een
nevenactiviteit. Dit is een niet-gereguleerde activiteit waarvoor een vergoeding aan kostende prijs
wordt aangerekend aan de deelnemers.
De deelnemers van IMEWO hebben in 2004 naar aanleiding van de overname (aankoop) door de
distributienetbeheerder van de openbare verlichtingsnetten via gemeenteraadsbesluit de
beheersoverdracht rond de activiteit openbare verlichting herbevestigd/beslist. Statutair werd
ingeschreven dat deze beheersoverdracht voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt
voor de volledige duur van de aansluiting en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit
openbare verlichting steeds herroepbaar is.
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Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting,
milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op
het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van
mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op de
behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen.
Daarnaast hebben de lokale besturen zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd tot
doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing. Als werkmaatschappij voor de
netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius System Operator (hierna ‘Fluvius’) een
actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu,
verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties).
De raad van bestuur van IMEWO heeft in zitting van 10/05/2019 het reglement ‘Fluvius Openbare
verlichting en diensten door de distributienetbeheerders aan lokale besturen’ goedgekeurd. Dit
reglement wordt toegevoegd als bijlage bij dit gemeenteraadsbesluit, waarvan de tekst primeert op
onderstaande samenvatting.
Het reglement kan als volgt worden samengevat:
1 Context en motivering:
1.1 Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting
1.2 Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de
inbrengwaarde in OV-aandelen
1.3 Dienstverlening na overdracht
1.3.1 Meerjarig investeringsplan/-budget
1.3.2 Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart City
1.3.3 Rapportering
Motivatie
1.1 Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van openbare verlichting
Er wordt voorgesteld om de per 1 juli 2019 bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en
steunen openbare verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder.
Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die
zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die
toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name:
• functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fietsen wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het beheer
van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
• bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als
‘optical guidance’.
• monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de
functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of
plein.
• straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair (fietsenstalling,
zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de gemeente.
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De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten
inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de
geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft:
• Openbare terreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij
toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente.
• Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet gelegen zijn
langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht (specifieke
lichtstudie en technisch ontwerp) door een lichtarchitect.
Worden buiten de scope gehouden:
• de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting
(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn algemeenheid
uitgebaat wordt door de gemeente).
• de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode),
tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat.
• de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie
van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor 3 de
gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting).
Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden:
• de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte
afspraken worden gemaakt.
• ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en
signalisatieborden, bloembakken en vaandels).
1.2 Inbreng: maximum 25% van de inbrengwaarde in cash en minimum 75% van de
inbrengwaarde in OV-aandelen
Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare
verlichting in de distributienetbeheerder gebeurt een waardering van deze installaties.
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op datum van toetreding. De
vergoeding van de inbrengwaarde gebeurt:
• een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde);
• een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen
(min. 75 percent van de inbrengwaarde). Op de buitengewone algemene vergadering van
december ek. zal hiervoor een voorstel van statutenwijziging ter goedkeuring worden voorgelegd.
Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat. Op vraag van het lokale
bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen, het energieverbruik als onderdeel van ‘licht als
dienstverlening’,… aan toegevoegd worden.
Na inbreng komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle eigendom
als activa.
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De overgenomen installaties zullen over een periode van maximum twaalf jaar afgeschreven
worden, gezien het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De
afschrijvingen van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden.
1.3 Dienstverlening na overdracht
1.3.1 Meerjarig investeringsplan/-budget
Deze investeringen voor de bestaande en voor de toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen
en steunen openbare verlichting zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen
in het (door de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen)
meerjarig investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare
verlichting) en worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte
reglement. Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden
zoals onder meer m.b.t. het effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot.
Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende
investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst
deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan
gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit).
De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme
en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen.
De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in
een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal
budget (jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed
wordt op basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen. Als
het budget op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de goedgekeurde
masterplannen van de toegetreden lokale besturen gebeurt een proratering van het budget,
enerzijds in functie van het aantal lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in
de asset databank van de distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn
zoals opgenomen in de masterplannen.
Het eventueel saldo van het budget worden overgedragen en bij voorrang besteed binnen het
budget voor het daaropvolgende jaar.
De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks
vastgelegde catalogus.
De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals
preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing.
1.3.2 Inzet van de door de Fluvius beheerder infrastructuur voor toepassingen Smart
City
Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties,
steunen, …) maximaal te valoriseren. De ondersteuning bestaat uit het beheer van de
overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die gebruik willen maken van deze infrastructuur.
Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van applicaties (bv. camera’s, sensoren,
verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en aansluiting op de netten veilig en correct uitgevoerd
worden.
1.3.3 Rapportering
Het lokale bestuur krijgt periodiek diverse rapporteringen (stand van zaken van het
overeengekomen actieplan, effecten ervan op het energieverbruik en de CO2-uitstoot,
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investeringen en onderhoud, nieuwe trends, specifieke Fluvius-projecten m.b.t. openbare
verlichting en Smart City-infrastructuur,…).
Rechtsgrond(en)
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur,

Financiële informatie
Financiële informatie
Het ingeschatte bedrag aan investeringen, onderhoud en exploitatie voor de periode 2019-2030
bedraagt 16.732.322 euro. De detailweergave is opgenomen in het document in bijlage.
Een wijziging in de indeling in deelruimtes en/of toekenning van technische fiches heeft impact op
de in bijlage opgenomen simulatie aantal kWh en investeringskost.
Overwegende dat alle aan de akte verbonden kosten ten laste zijn van IMEWO.

Besluit
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 verlichtingsinstallaties 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.
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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.
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.

Bijlagen
1.

Imewo - Reglement openbare verlichting en diensten aan lokale besturen.pdf
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1 Situering
Steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op het vlak van de openbare verlichting,
milieu, energiebesparing, kostenefficiëntie en Smart City. Er is de snelle technologische evolutie op
het vlak van de verlichtingstoestellen en hun aansturing. Lokale besturen krijgen tal van
mogelijkheden om gegevens te verzamelen waarmee ze hun beleid beter kunnen afstemmen op
de behoeften en vragen van hun burgers, het lokale bestuur zelf, de overheid en ondernemingen.
Daarnaast hebben de lokale besturen hebben zich via de burgemeestersconvenanten geëngageerd
tot doelstellingen op het vlak van energie-efficiëntie en CO2-besparing.
Als werkmaatschappij voor de netbeheerders in dienst van de lokale besturen wil Fluvius een
actieve ondersteuning aanbieden bij de uitwerking van een beleid op maat op vlak van milieu,
verlichting en Smart City-infrastructuur (de netten, steunen en erop geïnstalleerde applicaties). Dit
kan door samen met de lokale besturen beleids- en meerjarenplannen op te stellen in de
toepasselijke domeinen. Het beheer van deze meerjarenplannen biedt mogelijkheden tot
synergie, schaalvoordelen en een duurzamer beleid. Bovendien laat het Fluvius System Operator
(hierna ‘Fluvius’) toe om meerdere marktpartijen beter te laten participeren in de (uit)bouw en
uitbating van deze installaties. Voor de lokale besturen gebeurt dit met de stabiliteit van een
langetermijnpartnership en met de nodige aandacht voor duurzame keuzes op vlak van
technologie en systemen om zo afhankelijkheden van leveranciers te voorkomen.
Niettemin staan de lokale besturen voor omvangrijke investeringen.
Sinds eind 2004 behoren de openbare verlichtingsnetten en -aansluitingen tot de eigendom van
de distributienetbeheerders. De exploitatie van de openbare verlichting maakt als
openbaredienstverplichting deel uit van de activiteit ‘Netbeheer elektriciteit’. De
exploitatiekosten, met uitzondering van de materiaalkosten hieraan verbonden, kunnen hierdoor
worden opgenomen in het distributienettarief.
De activiteiten met betrekking tot de openbare verlichting die niet onder deze openbaredienstverplichting vallen (bv. renovatiewerken), worden beschouwd als een nevenactiviteit.
Naar aanleiding van de aankoop door de distributienetbeheerders van de openbare verlichtingsnetten, hebben de deelnemers via gemeenteraadsbesluit de beheersoverdracht rond de activiteit
openbare verlichting beslist/herbevestigd. Statutair werd ingeschreven dat de beheersoverdracht
voor de exploitatie van de openbare verlichting geldt voor de volledige duur van haar aansluiting
en dat de beheersoverdracht voor de nevenactiviteit openbare verlichting altijd herroepbaar is.
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Aan de lokale besturen wordt nu een nieuw voorstel gedaan waarbij, in uitbreiding op de
beheersoverdracht inzake openbare verlichting, de steden/gemeenten hun verlichtingstoestellen,
lichtbronnen en steunen openbare verlichting in hun beheer zouden inbrengen in de
distributienetbeheerders (DNB’s) tegen een vergoeding in cash en niet-stemgerechtigde
aandelen1.
Fluvius, als werkmaatschappij voor de distributienetbeheerders in dienst van de lokale besturen,
biedt ook een ruimere dienstverlening aan.

2 Voorstel reglement
2.1 Scope: verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van
openbare verlichting
Er wordt voorgesteld om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare
verlichting in te brengen bij de distributienetbeheerder.
Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting die
zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die
toebehoren aan de stad/gemeente zelf, met name:
• functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fietsen wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het
beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.
• bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als
‘optical guidance’.
• monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de
functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg
of plein.
• straatmeubilairverlichting, zijn aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair
(fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van de
gemeente.

1 De lokale besturen die ingegaan zijn op het vorige aanbod krijgen hetzelfde voorstel
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De lokale besturen kunnen ook de openbare verlichting van semi-openbare ruimten en hun netten
inbrengen. Dit na risicoanalyse en het in overeenstemming brengen van de installaties aan de
geldende wetgeving en regels en waarvan de inbreng op projectbasis gebeurt. Dit betreft:
• Openbareterreinverlichting, de verlichting van terreinen die (tijdens openingsuren) vrij
toegankelijk zijn voor het publiek (containerpark, begraafplaats, sportterreinen zoals
voetbalvelden, atletiekpiste, Finse piste, …) en die eigendom zijn van de gemeente.
• Architecturale verlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van
monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …). Het te verlichten monument moet gelegen
zijn langs een openbare weg of plein. De verlichting vereist een aparte studieopdracht
(specifieke lichtstudie en technisch ontwerp) door een lichtarchitect.
Worden buiten de scope van dit reglement gehouden:
• de feestverlichting (toestellen en overspanningen en tijdelijke netten) en de binnenverlichting
(verlichting binnen in de gemeentegebouwen waarvan de te verlichten ruimte in zijn
algemeenheid uitgebaat wordt door de gemeente) en waarvoor desgevallend het bestaande
proces van de energiediensten voor lokale besturen van toepassing kan zijn.
• de verkeersregelsystemen (het al dan niet branden van de verlichting beïnvloedt de wegcode),
tenzij hier al een overeenkomst voor bestaat.
• de stand-alonesystemen (geen DNB-netvoeding) en de ruimten van de gemeenten in concessie
van andere partijen (de te verlichten ruimte wordt uitgebaat door een derde partij waarvoor de
gemeente tijdens de looptijd van de concessie-overeenkomst niet instaat voor de verlichting).
Worden in beginsel ook buiten scope van het reglement gehouden:
• de applicaties die zich al op de steunen bevinden (bv. camera’s, sensoren en
verkeersgeleidingsinstallaties voor Smart City-toepassingen). Hiervoor kunnen evenwel aparte
afspraken worden gemaakt.
• ‘klassieke’ applicaties die zich vandaag op de steunen bevinden (bv. verkeers- en
signalisatieborden, bloembakken en vaandels).
Als de aanwezige applicaties onoordeelkundig en zonder toelating van de distributienetbeheerder
worden geplaatst, wordt eventuele schade aan de veroorzaker aangerekend.
De investeringen in de aanleg of verplaatsing van netten openbare verlichting maken geen deel uit
van dit reglement of aanbod, omdat die behoren tot de gereguleerde netinfrastructuur elektriciteit.
Aanvragen tot verplaatsingen van lichtmasten worden voortaan rechtstreeks gericht aan de
distributienetbeheerder en verrekend met de aanvrager.
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2.2 Dienstverlening na overdracht
2.2.1 Openbare verlichting
Vanaf het moment van de overdracht zullen de investeringen voor de bestaande en voor de
toekomstige verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting uitgevoerd en
gefinancierd worden door de distributienetbeheerder.
Deze investeringen zijn geënt op de vaststellingen en vooruitzichten zoals opgenomen in het (door
de betrokken gemeente/stad en de distributienetbeheerder overeengekomen) meerjarig
investeringsplan openbare verlichting (op basis van lichtplan of masterplan openbare verlichting)
en worden geconcretiseerd binnen het door de distributienetbeheerder opgemaakte reglement.
Indien gewenst, zullen er bij het investeringsmeerjarenplan ook doelen bepaald worden m.b.t. het
effect van de investeringen op energieverbruik en CO2-uitstoot.
Ook advies en projecten m.b.t. esthetische keuzes openbare verlichting in het algemeen kunnen
onderdeel zijn van het meerjarig investeringsplan.
Als een gemeente/stad wenst om versneld de masterplannen te realiseren en hiervoor bijkomende
investeringsmiddelen nodig zijn, kan de gemeente/stad overwegen om middels een tussenkomst
deze bijkomende investeringsmiddelen te voorzien en kan er samen onderzocht worden hoe dit kan
gerealiseerd worden (bv. aannemerscapaciteit).
De bepaling van de prestatie-eisen en brandprogramma’s (dimmen, doven, enz.) blijft de
bevoegdheid van de individuele steden/gemeenten. De steden/gemeenten bepalen dus het ritme
en de locatie waar er een aanpassing/investering nodig is om aan deze eisen te voldoen.
De overeengekomen meerjarenplannen worden minstens eenmaal per jaar verfijnd en omgezet in
een concreet jaaractieplan waarvoor de Raad van Bestuur van de DNB jaarlijks een maximaal budget
(jaar X) goedkeurt voor het geheel van haar toegetreden steden/gemeenten dat besteed wordt op
basis van de door de steden/gemeenten goedgekeurde lichtplannen of masterplannen. Het is een
geprioriteerde balans tussen nieuwe investeringen, herinvesteringen en het in overeenstemming
brengen.
Als het budget van het jaar X op het niveau van de DNB ontoereikend is voor de realisatie van de
goedgekeurde masterplannen van de toegetreden lokale besturen voor het jaar X, zal een
proratering van het budget verricht worden. Dat gebeurt enerzijds in functie van het aantal
lichtpunten van de betrokken deelnemers, zoals opgenomen in de asset databank van de
distributienetbeheerder, en anderzijds in functie van de realisatietermijn zoals opgenomen in de
masterplannen.
Als het voorziene budget op het einde van jaar X niet is opgebruikt, zal het saldo worden
overgedragen en bij voorrang besteed worden binnen het budget voor het jaar X+1.
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De distributienetbeheerder biedt een ruime keuze van (standaard)materialen aan via de jaarlijks
vastgelegde catalogus.
De door de raad van bestuur vastgelegde en goedgekeurde beleidsregels en principes zoals
preventieve en curatieve vervangingen blijven van toepassing.

2.2.2 Inzet van de door de Fluvius beheerde infrastructuur voor toepassingen
Smart City
Steden en gemeenten krijgen vandaag tal van vragen en opdrachten onder de noemer Smart City.
Ter vrijwaring van het openbaar domein en ter optimalisatie van bestaande of nieuwe verticale
infrastructuur heeft het voor de lokale besturen op meerdere vlakken toegevoegde waarde om
maximaal in te zetten op het gebruik van de bestaande steunen voor applicaties die op publiek
terrein gezet worden.
Fluvius wil lokale besturen ondersteunen om hun Smart City-infrastructuur (netten, installaties,
steunen, …) maximaal te valoriseren.
Hiertoe heeft Fluvius de voorbije jaren al anticiperend geïnvesteerd in het smart ready maken van
de bestaande en toekomstige Smart City-infrastructuur (bv. multifunctionele masten), zodat het
lokale bestuur en derden hier gebruik van kunnen maken en om bijkomende inname van het
openbaar domein te vermijden. Fluvius zal dit ook in te toekomst blijven doen.
De ondersteuning bestaat uit het beheer van de overeenkomsten met operatoren (bv. telecom) die
gebruik willen maken van deze infrastructuur. Fluvius zal ervoor zorgen dat de installatie van
applicaties (bv. camera’s, sensoren, verkeersgeleiding, telecominstallaties, …) en aansluiting op de
netten veilig en correct uitgevoerd worden.

2.2.3 Rapportering
Elk lokaal bestuur krijgt periodiek een rapportering over de stand van zaken van het
overeengekomen actieplan m.b.t. openbare verlichting en over de effecten ervan op het
energieverbruik en de CO2-uitstoot. Ook wordt er voorzien in rapportering m.b.t. investeringen en
onderhoud, zodat het kennis kan nemen van welke kosten en opbrengsten er finaal in rekening
gebracht worden.
Fluvius zal voorzien in een periodieke rapportering m.b.t. nieuwe trends, specifieke Fluviusprojecten m.b.t. openbare verlichting en Smart City-infrastructuur. Zo krijgen lokale besturen een
overzicht van de laatste ontwikkelingen en hoe hun distributienetbeheerders hiermee omgaan.
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2.2.4 Taakverdeling
De taakverdeling is:
• steden/gemeenten: rol van wegbeheerder
-

strategisch kader waaraan de openbare ruimte moet voldoen (classificatie van de weg)
veiligheidsbeleid
verkeersbeleid
beleid Smart City

• DNB/Fluvius: rol van asset owner, asset manager, service provider OV waaronder:
- advies en ondersteuning m.b.t. openbare verlichting (lichtplan, masterplan) & Smart Cityinfrastructuur
- asset management en service provider:
▪

beleid m.b.t. beheer van openbare verlichting & Smart City-infrastructuur

▪

managen prestaties en beheer

▪

investeringsplannen

▪

aankopen

▪

projectmanagement

▪

operationele planning en uitvoering

▪

bouw en onderhoud

▪

rapportering
o
o
o

financiering
financiële risico’s
valorisatie

2.3 Financiële afspraken
2.3.1 Inbreng van de installaties
Voor de inbreng van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare
verlichting in de distributienetbeheerder zal een waardering gebeuren van deze installaties.

2.3.2 Bepaling inbrengwaarde
De inbrengwaarde wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen
en armaturen en is gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op 31 december 2018.
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Deze economische nieuwwaarde is berekend op basis van de van toepassing zijnde
gedesindexeerde nieuwprijzen, na afschrijvingen van 33 jaar op steunen en 15 jaar op armaturen.
De prijs van een armatuur houdt rekening met de lamp die hierin vervat zit.
De ondergrondse en de bovengrondse leidingen van de openbare verlichtingsnetten en de
laagspanningspalen zijn al eigendom van de netbeheerder. Die zitten dus niet vervat in het
overnamebod.

2.3.3 Vergoeding inbrengwaarde aan de gemeenten en steden
De vergoeding van de inbrengwaarde aan de gemeenten zal gebeuren op twee manieren:
• een deel in cash (max. 25 percent van de inbrengwaarde);
• een deel in nieuw te creëren niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde OV-aandelen
(min. 75 percent van de inbrengwaarde).

2.3.4 Aanrekening investeringen, onderhoud en diensten na overname van de
installaties
Jaarlijks zal de raad van bestuur van de distributienetbeheerder aan de betrokken
gemeenten/steden de opbrengsten en kosten verrekenen via het resultaat. Hiertoe zal op een
transparante manier op het moment van de budgetcyclus een bedrag worden geraamd op basis
van de voorziene investeringen in het jaaractieplan en de onderhoudskosten van de voorbije
jaren. Op vraag van het lokale bestuur kunnen hier diensten zoals lichtplannen aan toegevoegd
worden.
Na overname komen alle nieuwe investeringen dus ten laste van de DNB en in haar volle
eigendom als activa.
Het energieverbruik van de openbare verlichting blijft ten laste van het lokale bestuur.
De overgenomen installaties zullen over een periode van twaalf jaar afgeschreven worden, gezien
het plan om de verledding van Vlaanderen ten laatste tegen 2030 uit te voeren. De afschrijvingen
van het gedeelte in cash zullen volgens dit ritme verrekend worden.

3 Te nemen beslissingen
Voor deze operatie dient de raad van bestuur van Imewo zijn goedkeuring te geven aan het principe
om de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting van de
steden/gemeenten over te nemen, en aan het bijhorende reglement.
De stad/gemeente dient zich, bij gemeenteraadsbesluit, uit te spreken over het voorstel tot inbreng
van haar verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen openbare verlichting bij de DNB tegen het
voorstel in cash en aandelen.
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De raad van bestuur van Imewo neemt ook het nodige initiatief met betrekking tot alle in dit kader
noodzakelijke statutenwijzigingen, onder meer wat betreft de nieuw te creëren nietstemgerechtigde OV-aandelen.
Na afhandeling van deze beslissingen dient deze inbreng notarieel te worden verleden. De kosten
voor het notarieel verlijden zijn ten laste van Imewo.
Ingeval van uitsluiting, niet-deelname aan de verlenging van Imewo, of (vroegtijdige) ontbinding
worden de ingebrachte en nieuw tot stand gebrachte OV-installaties (steunen, verlichtingstoestellen en lichtbronnen) teruggenomen door de gemeente/stad op wiens grondgebied ze zich
situeren. Dit gebeurt tegen de resterende geacteerde boekwaarde van deze installaties, verminderd
met het eigen vermogen OV van deze gemeente/stad, op het ogenblik van de effectieve realisatie
van de uitsluiting, niet-deelname aan de verlenging of (vroegtijdige) ontbinding, met inachtname
van alle dan geldende juridische en fiscale regelgeving.
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Restauratietoelage - Spinolarei 14 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 22 augustus 2016 heeft het CBS principieel beslist dat de
restauratiewerkzaamheden aan de voor- en achtergevels van het pand Spinolarei 14 in
aanmerking kunnen komen voor stadssubsidie.
In zitting van 20 maart 2017 werd het ingediende restauratiedossier door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Het subsidiebedrag werd voorlopig geraamd op het in
het reglement vastgelegde maximum van 18.750,00 euro.
Thans zijn de werken uitgevoerd en wordt de uitbetaling van de subsidie gevraagd.
Motivatie
Zie verslag in bijlage.
Rechtsgrond(en)
STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN
GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072000
• Actie: SA00584
• Rekening: 66420100
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• Bestelaanvraag: 602002357
• Bedrag inclusief btw: 18.750,00 euro
• Bedrag exclusief btw: 18.750,00 euro
• Omschrijving: uitbetaling subsidie Kunstige Herstelling Spinolarei 14

Besluit
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.

Bijlagen
1. Spinolarei 14.pdf
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Restauratiedossier:
Adres :
Aanvrager :

KH20160020
Spinolarei 14, 8000 Brugge
Huyse De Mol BVBA
Spinolarei 14, 8000 Brugge

V:
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 vooren 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 "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 "non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4.
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie SA00584, rekening
66420100 2020.

1.

Principiële beslissingen

In zitting van 22
augustus
2016
heeft het CBS principieel beslist dat de
restauratiewerkzaamheden aan de voor- en achtergevels van het pand Spinolarei 14 in aanmerking
kunnen komen voor stadssubsidie.
Volgende voorwaarden werden opgenomen:
-alle gevels worden aangepakt (voor- en achtergevels). Gezien de omvang van dit pand is
dit een hele opgave;
-voor de kleurstelling van de voorgevel zal een kleurenonderzoek verplicht worden. Een
betere, historisch correcte kleurstelling zou een grote meerwaarde betekenen;
-er zullen ongetwijfeld vrij veel herstelwerken zijn aan de trapgevels en de tuitgevel aan de
achterzijde;
-er kan een meerwaarde gecreëerd worden door onder meer het weer herkenbaar maken
van het stellinggat, het zichtbaar maken van de hoekkettingen en eventuele andere
natuursteen elementen;
-men dient een totaalaanpak na te streven waarbij ook kleinere elementen onder handen
genomen worden: voetschraper, tralies kelderramen, balustrades,…

In zitting van 20 maart 2017 werd het ingediende restauratiedossier door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Het subsidiebedrag werd voorlopig geraamd op het in
het reglement vastgelegde maximum van 18.750,00 euro. Volgende voorwaarden werden
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opgelegd:
-het stellinggat in de top dient geopend, verdiept dichten en het dieperliggende vlak in een
donkere kleur geschilderd te worden zodat dit beter tot zijn recht komt;
-de vorderingsstaten en facturen dienen opgesplitst te worden wat betreft voor- en
achtergevel aangezien beide voor een verschillend percentage in aanmerking komen voor
subsidie;
-de uitvoeringstekening van het nieuwe raam dient voor uitvoering voorgelegd te worden;
-de voordeur dient verder in detail onderzocht te worden, de beplanking dient
gedemonteerd te worden om te onderzoeken wat de originele toestand was. De voorwaarde
wordt opgelegd dat de voordeur naar zijn originele toestand hersteld of (indien nodig)
gereconstrueerd wordt;
-voor de juiste kleurstelling dient een kleuronderzoek te gebeuren en dienen stalen ter
goedkeuring geplaatst te worden;
-de DME dient op de hoogte gebracht te worden van de start van de werken en uitgenodigd
te worden op alle werfvergaderingen.

2.

Uitvoering van de restauratiewerken

De werken werden opgevolgd door de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, die de werf kon
bezoeken op de meest bepalende momenten.
De restauratie van de achtergevel was hier minstens even belangrijk als de voorgevel. Hier werd
onder meer een meerwaarde gecreëerd door de contouren van de halfronde zoldervensters met
afgeschuinde dagkanten opnieuw vrij te maken.
Voor de voorgevel werd een kleuronderzoek uitgevoerd en een veel beter passende baksteentint
gekozen. Opmerkelijk was dat er bij het reinigen van de gevel plaatselijk sporen tevoorschijn
kwamen van een rode imitatiebaksteenschildering met witte imitatievoegen.

3.

Berekening stadssubsidie

Alle ingediende facturen hebben betrekking op de voorgevel en komen in aanmerking voor een
subsidie van 50%.
-

8/05/2018, Lannoo Ronald, plaatsen stelling voorgevel
31/08/2018, Lannoo Ronald, restauratie gevel

2.580,00 €
16.299,21 €

-

31/08/2018, Lannoo Ronald, restauratie gevel

30.844,77 €

Al deze facturen komen integraal in aanmerking voor subsidie. De DME wenst te benadrukken dat
er evenveel werk gestoken werd in de restauratie van de achtergevel. Aangezien men met de
facturen van de voorgevel het maximale subsidiebedrag reeds ruim overschrijdt, werden de
facturen van de achtergevel niet bezorgd.
Totaal
Subsidie (50%)
Ereloon architect 8%
Algemeen totaal
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49.723,98 €
24.861,99 €
1.988,96 €
26.850,95 €

Volgens de reglementering is de subsidie beperkt tot max. 18.750,00 €.

Voorstel aan CBS
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.
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Restauratietoelage - Damse Vaart-Zuid 9 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 27 augustus 2018 principieel
beslist dat de restauratiewerken aan het pand gelegen te Damse Vaart-Zuid 9 in aanmerking
kunnen komen voor stadssubsidie.
In zitting van 5 april 2019 werd het ingediende restauratiedossier door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Het subsidiebedrag werd voorlopig geraamd op
12.222,05 euro.
Thans zijn de werken uitgevoerd en wordt de subsidie aangevraagd.
Motivatie
Zie verslag in bijlage.
Rechtsgrond(en)
STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN
GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072000
• Actie: SA00584
• Rekening: 66420100
• Bestelaanvraag: 602002127
• Bedrag inclusief btw: 16.290,15 euro
• Bedrag exclusief btw: 16.290,15 euro
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• Omschrijving: Uitbetaling subsidie Kunstige Herstelling Damse Vaart-Zuid 9

Besluit
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.
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.

Bijlagen
1. Damse Vaart - Zuid 9.pdf
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Restauratiedossier:
Adres :
Aanvrager :

KH20180011
Damse Vaart – Zuid 9, 8310 Brugge
Dhr. Johannes Verlinden,
Damse Vaart – Zuid 9, 8310 Brugge

V:
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.
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 "non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4.
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie SA00584, rekening
66420100 2020.

1.

Principiële beslissingen

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 27 augustus 2018 principieel
beslist dat de restauratiewerken aan het pand gelegen te Damse Vaart-Zuid 9 in aanmerking
kunnen komen voor stadssubsidie. Volgende voorwaarden werden opgelegd:
-het restauratiedossier dient minimaal uit te gaan van het demonteren en op een duurzame
manier herplaatsen van de topbekroning van de gevel. Een vakkundige verankering in
functie van een lange levensduur is noodzakelijk;
-de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken wenst te suggereren om van deze
werfinrichting en dit subsidiedossier gebruik te maken om een algemene gevelrestauratie
na te streven met zachte reiniging van baksteen en natuursteen en een plaatselijk herstel
van metselwerk en natuursteen;
-voor de aanvang van de werkzaamheden dient een gedetailleerd restauratiedossier,
opgemaakt door een architect of een gespecialiseerd aannemer/deskundige, ter
goedkeuring te worden ingediend.

In zitting van 5 april 2019 werd het ingediende restauratiedossier door het College van
Burgemeester en Schepenen goedgekeurd. Het subsidiebedrag werd voorlopig geraamd op
12.222,05 euro. Volgende voorwaarden werden opgelegd:

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

-er dient uitgegaan te worden van plaatselijk herstel van het bestaande voegwerk met een
aangepaste kalk- of bastaardmortel;
-de kleurstelling voor het schrijnwerk dient voor uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te
worden;
-de Dienst Monumentenzorg dient op regelmatige tijdstippen uitgenodigd te worden op de
werf.

2.

Uitvoering van de restauratiewerken

De werken werden opgevolgd door de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, die de werf kon
bezoeken op de meest bepalende momenten.
De Dienst Monumentenzorg suggereerde de eigenaars om niet enkel voor een aanpak van de top
te gaan, maar van dit moment gebruik te maken om de volledige, indrukwekkend grote gevel aan
te pakken. Dit bleek bij uitvoering ook aangewezen: de sporadische begroeiing die op de gevel
aanwezig was, bleek met haar wortels erg diep vertakt te zijn in het gevelmetselwerk zodat er
merkelijk meer metselwerk vernieuwd diende te worden dan aanvankelijk ingeschat. De aannemer
slaagde erin om een zeer goede vervangbaksteen te vinden zodat de herstellingen nauwelijks
zichtbaar zijn.
De geveltop werd recht geplaatst, de hiaten en scheuren in de natuursteen hersteld. Het
schrijnwerk werd herschilderd in een zeer passende, donker groene kleur (cfr. origineel). De
aannemer reinigde meteen ook de gevel van de linkerbuur, die evenwel niet in aanmerking kwam
voor het verkrijgen van een subsidie Kunstige Herstelling.

3.

Berekening stadssubsidie

Alle ingediende facturen hebben betrekking op de voorgevel en komen in aanmerking voor een
subsidie van 50%.
-

14/09/2019, Priem – de Brabander, gevelrestauratie
23/09/2019, Priem – de Brabander, gevelrestauratie

4.232,09 €
4.291,01 €

-

10/10/2019,
21/10/2019,
12/11/2019,
25/11/2019,

4.550,01
7.526,81
6.827,14
5.153,24

Priem
Priem
Priem
Priem

–
–
–
–

de
de
de
de

Brabander, gevelrestauratie
Brabander, gevelrestauratie
Brabander, gevelrestauratie
Brabander, gevelrestauratie

€
€
€
€

Totaal

32.580,30 €

Subsidie (50%)
Ereloon architect 8%
Algemeen totaal

16.290,15 €
-€
16.290,15 €

Volgens de reglementering is de subsidie beperkt tot max. 18.750 €.

Voorstel aan CBS
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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.
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.
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2020_GR_00083

Restauratietoelage - Zuidzandstraat 4 - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In zitting van 8 april 2011 heeft het CBS principieel beslist dat de restauratiewerkzaamheden aan
de voorgevel van het pand Zuidzandstraat 4 in aanmerking kunnen komen voor een subsidie
Kunstige Herstelling. In zitting van 24 september 2018 werd het ingediende restauratiedossier
goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. Het subsidiebedrag werd voorlopig
vastgelegd op 16.416,77 euro.
Thans zijn de werken uitgevoerd en wordt de uitbetaling van de subsidie gevraagd.
Motivatie
Zie verslag in bijlage.
Rechtsgrond(en)
STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN
GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072000
• Actie: SA00584
• Rekening: 66420100
• Bestelaanvraag: 601916099
• Bedrag inclusief btw: 14.991,47 euro
• Bedrag exclusief btw: 14.991,47 euro
• Omschrijving: 601916099
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Besluit
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.

Bijlagen
1. Zuidzandstraat 4.pdf
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O:
Restauratiedossier:
Adres :
Aanvrager :
V:

KH20170003
Zuidzandstraat 4, 8000 Brugge
Cecopim NV, Rue de la Salle 23, 4120 Neupré

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 "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 "non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4.
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie SA00584, rekening
66420100 2020.

1.

Principiële beslissingen

In zitting van 8 april 2011 heeft het CBS principieel beslist dat de restauratiewerkzaamheden aan
de voorgevel van het Zuidzandstraat 4 in aanmerking kunnen komen voor een subsidie Kunstige
Herstelling mits:
-voor de aanvang der werkzaamheden een gedetailleerd restauratiedossier, opgemaakt
door een architect, ter goedkeuring wordt ingediend;
-de gietijzeren borstwering in de vensteropeningen op de verdieping worden
gereconstrueerd naar het model van Zuidzandstraat nr.6.
In november 2017 wordt een restauratiedossier ingediend, opgemaakt door arch. Jan-Pieter
Deheegher (Vandecasteele en Vanhooren Architectenbureau BVBA, Vlaams Plein 5, 8400
Oostende).
In zitting van 24 september 2018 werd het ingediende restauratiedossier goedgekeurd door het
College van Burgemeester en Schepenen. Het subsidiebedrag werd voorlopig vastgelegd op
16.416,77 euro. Volgende voorwaarden werden opgelegd:
-de besproken en goedgekeurde schrijnwerkdetails dienen stipt gevolgd te worden;
-de profilering van de bakgoot dient uitgedikt te worden zodat deze aansluit bij de ooit
identieke bakgoot van het pand Zuidzandstraat nr. 2;
- het pleisterwerk dient hersteld te worden met een vlak af te werken kalkpleister. Voor de
grotere delen zal er een moule gemaakt moeten worden van de nog reeds volledige
aanwezige delen en deze moule dan chemisch verankeren aan de gevel.
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- de drager van het dwarse uithangbord staat reeds afgebeeld op de foto uit 1931, deze
dient dan ook behouden te worden;
- bij de reconstructie van de balustrades van de eerste verdieping, dienen er gemaakt te
worden van de balustrades op de tweede verdieping en een nieuwe houten handgreep;
- op basis van het voorhanden zijnde historisch materiaal gaan wij uit van een gevel in een
witte natuursteen kleur (de gevel is cfr. de foto’s uit de jaren ’70 afgewerkt met een similibepleistering die de bedoeling had om een imitatie van witte natuursteen te zijn). De
gevelvlakken dienen hernomen te worden in een lichte witte natuursteenkleur. Voor de
ramen, bakgoot en handgrepen werd ene witte kleur afgesproken. Metalen elementen
worden in het zwart voorzien;
-de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken dient op regelmatige tijdstippen uitgenodigd
te worden op de werf en op de hoogte gehouden te worden van het verloop van de werken.

2.

Uitvoering van de restauratiewerken

De Dienst kon de werf enkele keren bezoeken. De toestand van het pleisterwerk en het
onderliggende metselwerk bleek dramatisch: op vele plaatsen was er zeer sterke scheurvorming
waardoor grote delen van het metselwerk gewapend en verankerd dienden te worden. Hierdoor
moesten ook grote delen van de sierlijk uitgewerkte bepleistering gereconstrueerd worden. De
uitvoering van de werken wordt goed bevonden.

3.

Berekening stadssubsidie

Volgende facturen worden ingediend:
-

17/09/2018, Verhaeghe NV, voorschotfactuur schrijnwerk
2.409,84 €
17/09/2018, Verhaeghe NV, cfr. vorderingsstaat 1 schrijnwerk
5.584,18 €
13/12/2018, Verhaeghe NV, schrijnwerk
674,10 €
Al deze werken hebben betrekking op het schrijnwerk van de voorgevel en komen in
aanmerking voor subsidie= 8.668,12 €

-

11/10/2018, Interdak , dakwerken
22.130,19 €
Bij nazicht van het restauratiedossier in 2017 werd reeds opgemerkt dat wat betreft de
dakwerken enkel de buitenste schil in aanmerking komt (onderdak, pannenlatten en
pannen) en dit voor wat betreft de zichtbare zijde (straatkant). Aangezien het geen
restauratie van een oude kap betreft, wordt er niet tussengekomen in de werken aan de
dakstructuur.
Dit betekent dat volgende werken in aanmerking komen:
475x 0.5= 237,50
878,56 x 0.5= 439,28
994,16 x 0.5= 497,08
5299,1 x 0.5= 2649,55
919,6 x 0.5= 459,8
361.46
685
1723,6
Voor een totaalbedrag van 7.053,27 €.

-

5/10/2018, Aquastra, voorschot restauratie van de façade
15/03/2019, Aquastra, saldo restauratie van de façade
Deze werken komen volledig in aanmerking= 10.348,6 €
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6.000,00 €
4.348,60 €

-

5/5/2019, Jens Vansieleghem, balustrades
Deze werken komen volledig in aanmerking= 1.692,00 €

Subsidieerbare werken: =

1.692,00 €

27.761,99 €

Totaal subsidieerbare werken
Subsidie (50%)
Ereloon architect 8%
Algemeen totaal

27.761,99 €
13.881,00 €
1.110,48 €
14.991,47 €

Volgens de reglementering is de subsidie beperkt tot max. 18.750 €.

Voorstel aan CBS
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.
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2020_GR_00150

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In september 2017 diende de eigenaar (dhr. Ruben Muyle, Potterierei 38/39 te 8000 Brugge) een
principevraag in voor het bekomen van een stadssubsidie voor het pand Potterierei 38/39.
In zitting van 13 november 2017 heeft het CBS principieel beslist dat de restauratiewerkzaamheden aan de achtergevel, de voorgevel en de balkenstructuur van het pand
Potterierei 38/39 in aanmerking kunnen komen voor stadssubsidie onder de opgesomde
voorwaarden.
In zitting van 11 februari 2019 keurde het CBS het ingediende restauratiedossier goed, de
subsidie werd daarbij op basis van de raming voorlopig vastgelegd op 18.750,00 euro.
Motivatie
Zie verslag in bijlage.
Rechtsgrond(en)
STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN
GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072000
• Actie: SA00584
• Rekening: 66420100
• Bestelaanvraag: 602005003
• Bedrag inclusief btw: 17.772,00 euro

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

• Bedrag exclusief btw: 17.772,00 euro
• Omschrijving: Uitbetaling subsidie Kunstige Herstelling Potterierei 38/39

Besluit
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.
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.

Bijlagen
1. Potterierei 39.pdf
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Restauratiedossier:
Adres :
Aanvrager :

KH20170017
Potterierei 38/39, 8000 Brugge
Dhr. Ruben Muyle, Potterierei 38/39, 8000 Brugge

V:
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.
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 "non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4.
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie SA00584, rekening
66420100 2020.

1.

Principiële beslissingen

In september 2017 diende de eigenaar (dhr. Ruben Muyle, Potterierei 38/39 te 8000 Brugge)
een principevraag in voor het bekomen van een stadssubsidie voor het pand Potterierei 38/39.
In zitting van 13 november 2017 heeft het CBS principieel beslist dat de restauratiewerkzaamheden aan de achtergevel, de voorgevel en de balkenstructuur van het pand Potterierei
38/39 in aanmerking kunnen komen voor stadssubsidie onder de opgesomde voorwaarden.
In zitting van 11 februari 2019 keurde het CBS het ingediende restauratiedossier goed, de
subsidie werd daarbij op basis van de raming voorlopig vastgelegd op 18.750,00 euro. Volgende
voorwaarden werden opgelegd:
-de uitvoeringstekeningen van het nieuwe schrijnwerk van de voorgevel dienen ter
goedkeuring te worden voorgelegd voor uitvoering;
-de kleurstelling van de voordeur dient voorgelegd te worden. De voorkeur gaat naar een
traditionele kleur (bv. donkergroen);
-voor het reconstrueren van de verdwenen korbelen dient men zich te baseren op de nog
aanwezige sporen, zowel voor wat betreft de houtsecties als de pen- en gatverbindingen.
Er dient uitgegaan te worden van integraal van de bewaarde moerbalken en muurstijl;
-de Dienst Monumentenzorg dient op regelmatige tijdstippen uitgenodigd te worden op de
werf.
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2.

Uitvoering van de restauratiewerken

De werken werden opgevolgd door de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, die de werf kon
bezoeken op de meest bepalende momenten.
Belangrijk was de restauratie van de achtergevel, deze werd bovendien zeer goed uitgevoerd. Een
mooi detail is de reconstructie van het linkse zolderraam met gebogen bovenzijde en afgeschuinde
dagkanten. Dit brengt de achtergevel weer in evenwicht.
Opvallend was de aanwezigheid van vele moerbalken met duidelijke sporen van korbelen en
muurstijlen. Op één plaats was deze muurstijl zelfs nog bewaard. De eigenaars staken veel energie
in het reinigen van de moerbalken en het reconstrueren van de kinderbalkenlaag.

3.

Berekening stadssubsidie

De ingediende facturen vallen uiteen in drie verschillende soorten: werken aan de voorgevel
(50%), werken aan de achtergevel (30%) en werken aan de moer- en kinderbalken (30%).
Voorgevel (50%):
26/11/2019, Van Houcke, schrijnwerk
Daarvan heeft betrekking op de voorgevel:
Subsidie (50%):

19.494,41 €
17.728,63 €
8.864,32 €

Achtergevel (30%):
-

5/10/2018, Vandendorpe Paul, gevelrestauratie
12/10/2018, Vandendorpe Paul, gevelrestauratie
12/10/2018, Vandendorpe Paul, gevelrestauratie
4/04/2018, Steen, Bouw & Dakwerken, aankoop ankers
van de factuur van Van Houcke (voorgevel) is van toepassing
9/08/2019, Van Houcke, schrijnwerk
totaal:
subsidie (30%)

2.500,00 €
3.264,90 €
2.479,00 €
583 €
1.765,78 €
2070,50 €
12.663,18 €
3.798,95€

Moer- en kinderbalken (30%):
-

26/04/2018, Van Houcke , reconstructie kinderbalkenlaag
6/02/2018, Gom Magie, reinigen moerbalken
totaal:
subsidie (30%)

Totaal subsidie
Ereloon architect 8%
Algemeen totaal
Volgens de reglementering is de subsidie beperkt tot max. 18.750 €.

Voorstel aan CBS
Artikel 1.
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10.655,54 €
1.985,40 €
12.640,94 €
3.792,28 €

16.455,55 €
1316,44 €
17.772,00 €

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.
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.

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

41

2020_GR_00151

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14 januari 2011 principieel beslist
dat de restauratiewerken aan het pand gelegen te Dudzeelse Steenweg 3 (8000 Brugge) in
aanmerking kunnen komen voor stadssubsidie.
In zitting van 19 augustus 2019 heeft het CBS het ingediende restauratiedossier goedgekeurd.
Thans zijn de werken voltooid en wordt de uitbetaling van de subsidie gevraagd.
Motivatie
Zie verslag in bijlage.
Rechtsgrond(en)
STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN
GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072000
• Actie: SA00584
• Rekening: 66420100
• Bestelaanvraag: 602004998
• Bedrag inclusief btw: 15.609,30 euro
• Bedrag exclusief btw: 15.609,30 euro
• Omschrijving: Uitbetaling subsidie Kunstige Herstelling Dudzeelse Steenweg 3
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Besluit
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.

Bijlagen
1. Dudzeelse Steenweg 3.pdf
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Restauratiedossier:
Adres :
Aanvrager :

KH20100049
Dudzeelse Steenweg 3, 8000 Brugge
Mevr. Daisy Piérard,
Dudzeelse Steenweg 3, 8000 Brugge

V:
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 "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 "non-modificandi" blijft gevestigd.
Artikel 4.
Deze uitgave zal benomen worden op beleidsitem BI072000, actie SA00584, rekening
66420100 2020.

1.

Principiële beslissingen

Op 21 oktober 2010 wordt door arch. Hubert Davans in opdracht van de eigenaar mevr. Daisy
Pierard, een principevraag ingediend voor het bekomen van een stadssubsidie voor de
herstellingswerkzaamheden aan de voorgevel van het woonhuis Dudzeelse Steenweg 3, 8000
Brugge.
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14 januari 2011 principieel
beslist dat de restauratiewerken aan het pand gelegen te Dudzeelse Steenweg 3 (8000 Brugge) in
aanmerking kunnen komen voor stadssubsidie. Volgende voorwaarden werden opgelegd:
-consolidatie uit te voeren voor de reiniging
-reiniging van het parement middels stoom
-minimale demontage van de betegeling
-het ontverven van de plint
-het terugplaatsen van de balustrade
-het hervoegen met zuivere kalkmortel
-het herstellen van lacunes met kunsthars, vb. epoxy
Het dossier lag lange tijd stil door een sterfgeval en grote bouwwerven in de onmiddellijke
omgeving van het pand.
In zitting van 19 augustus 2019 heeft het CBS het ingediende restauratiedossier en het
voorlopige subsidiebedrag van 5.809.39 euro goedgekeurd.
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Volgende voorwaarden werden opgenomen:
-een zeer zachte reiniging van de gevel is aangewezen om de betegeling niet te
beschadigen;
-de bestaande betegeling dient maximaal behouden, geconsolideerd, hersteld en/of
gerecupereerd te worden;
-het ontverven van de plint is aangewezen. Indien niet mogelijk, kan een beschildering
overwogen worden;
-de vroegere balustrade dient herplaatst te worden;
-het hervoegen dient te gebeuren met een zuivere kalkmortel;
-de bestaande kleurstelling met donker groen en wit schrijnwerk is onlosmakelijk
verbonden met de gevel en dient hernomen te worden;
-de Dienst Monumentenzorg dient op regelmatige tijdstippen uitgenodigd te worden op
de werf.

2.

Uitvoering van de restauratiewerken

De werken werden opgevolgd door de Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken, die de werf kon
bezoeken op de meest bepalende momenten. De uitvoering wordt goed bevonden.
Opmerkelijk is de restauratieoptie om al het schrijnwerk te behouden en te herstellen. Dit bleek
zeer veel werk en werd zeer goed uitgevoerd. Eveneens positief is dat er een uitvoerder gevonden
werd om de tegels bij te werken en aan te vullen. De originele donker groene kleur met witte bies
werd integraal hernomen. Er werd opnieuw een passende, houten balustrade voorzien op de
zolderverdieping.

3.

Berekening stadssubsidie

Alle ingediende facturen hebben betrekking op de straatgevel en komen in aanmerking voor een
subsidie van 50%. Van zodra het gebouw in stelling stond werd vrij snel duidelijk dat de raming uit
2010 een ruime onderschatting zou zijn: vooral het schrijnwerk was in zeer slechte staat waardoor
de uiteindelijke facturen veel hoger uitvielen.
-

17/12/2019, Traffic-line bvba, signalisatie

220,00 €

-

23/02/2019,Carl Laloo, voorschotfactuur
8/08/2019, Carl Laloo, voorschotfactuur
9/09/2019, Carl Laloo, tussenfactuur
25/09/2019, Carl Laloo, bijwerken en schilderen schrijnwerk

2.000,00
4.000,00
4.000,00
6.932,00

-

24/10/2019, Profiel, restauratie tegels

3.423,50 €

-

14/08/2019, Steigerbouw, gevelsteiger

1.440,00 €

-

10/09/2019, Vamadak, zinkwerk erker

1.327,12 €

-

30/08/2019, Speeckaert, restauratie buitenschrijnwerk
8/09/2019, Speeckaert, reconstructie balustrade

3.376,50 €
2.187,00 €

Totaal
Subsidie (50%)
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€
€
€
€

28.906,12 €
14.453,06 €

Ereloon architect 8%
Algemeen totaal

1.156,24 €
15.609,30 €

Volgens de reglementering is de subsidie beperkt tot max. 18.750,00 €.

Voorstel aan CBS
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.
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Sportdienst - verordening zomerzwemmen in de Damse
Vaart 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het stadsbestuur wil een structurele oplossing voor de sportdiscipline 'zwemmen in open water'. In
voorgaande jaren werd hiertoe de mogelijkheid geboden:
In 2014 en 2015 werd een verordening 'zwemmen in open water' opgesteld, die het mogelijk
maakte om te zwemmen in de Langerei. In 2014 was dit enkel het sportief zwemmen in open
water, in 2015 werd, naast dit sportief zwemmen, door Brugge Plus een succesvol luik 'recreatief
zwemmen' georganiseerd in het kader van de Triënnnale.
In 2016 kon er omwille van de slechte waterkwaliteit, niet meer gezwommen worden in de
Langerei. Er werd toen uitgeweken naar de Damse Vaart. De waterkwaliteit werd gedurende het
zwemseizoen continu gecontroleerd en zeer goed bevonden. Enkel het sportief zwemmen in open
water werd georganiseerd.
Na afloop werd het zwemmen in de Damse Vaart andermaal positief geëvalueerd, zodat er ook in
2017 en 2018 gezwommen kon worden in de Damse Vaart.
In 2017 werd met Waterwegen en Zeekanaal (nu de Vlaamse Waterweg) een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten om het zwemmen voor de jaren 2017, 2018 en 2019
mogelijk te maken in de Damse Vaart (zie gekoppeld besluiten). Het ruimer kader om het
zwemmen mogelijk te maken is dus al aanwezig.
De Vlaamse Waterweg gaf in 2020 toestemming om het sportief zwemmen, onder voorwaarden,
terug te laten doorgaan. In tegenstelling tot vorige jaren plaatst de Vlaamse Waterweg geen
einddatum op de afgeleverde vergunning (zie bijlage). Een blijk van vertrouwen in de goede
organisatie van de sportdienst en de deelnemende sportclubs.
Tot en met 2019 werd de verordening, die het kader biedt om het open water zwemmen te kunnen
organiseren, dus jaarlijks voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De sportdienst stelt voor om de verordening voor 6 jaar op te maken dus voor de jaren 2020 tot en
met 2025. Dit biedt de clubs meer zekerheid om hun werking te kunnen uitbouwen en continueren.
Zij zijn hier eveneens vragende partij voor.
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Het is ondertussen aangetoond dat dit openwater zwemmen goed georganiseerd wordt en de
nodige garanties biedt voor een veilige uitbating.
Verordening zomerzwemmen Damse Vaart 2020-2025:
Hierin legt de stad voorwaarden op aan de clubs die het open water zwemmen organiseren, deze
lopen grotendeels gelijk met de engagementen die de stad dient te nemen t.o.v. de Vlaamse
Waterweg.
De verordening is grotendeels gelijklopend aan die van vorig jaar. De belangrijkste wijzigingen zijn
dat de periode verlengd wordt tot 2025 en er twee momenten zijn dat er gezwommen kan worden
(maandag en woensdag).
Adviezen werden opgevraagd bij VMM, politie Brugge, stadslabo, Openbaar domein en de
brandweer. Deze adviezen waren positief (zie bijlagen).
Advies van de juridisch adviseur in bijlage. De verordening werd op basis van dit advies aangepast
en eveneens herschikt ifv de leesbaarheid.
Motivatie
Sportief zwemmen in open water is een discipline die in de lift zit, een natuursport die een steeds
grotere aanhang telt.
Om dit mogelijk te maken dient de verordening 'Zomerzwemmen in de Damse Vaart 2020-2025'
goedgekeurd te worden.

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

Bijlagen
1. verordening sportief zomerzwemmen in de Damse Vaart 2020-2025 na advies cp.docx
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Verordening Sportief zomerzwemmen in de Damse Vaart 2020-2025
Gelet op artikel 40 van het Decreet lokaal bestuur en de artikelen 119 en 135 van de Nieuwe
Gemeentewet;
Gelet op de stedelijke politieverordening van 11 februari 1985 betreffende het zwemmen en baden
in de waterlopen en vijvers, gelegen op het grondgebied van de stad Brugge;
Overwegende dat die politieverordening een algemeen verbod instelt op zwemmen in de Brugse
waterlopen en vijvers (art. 1), met enkel een uitzondering voor georganiseerde
zwemsportmanifestaties (art. 2);
Overwegende dat het stadsbestuur, middels een specifieke verordening, een uitzondering op het
zwemverbod wil toestaan voor zwemmen in clubverband in de Damse Vaart ;
Besluit:
Artikel 1
Deze verordening legt voor de periode 2020-2025 de voorwaarden vast waaronder, in afwijking op
het normaal geldende verbod (politieverordening 11 februari 1985), mag gezwommen worden in de
Damse Vaart.
Het zwemmen is mogelijk tijdens twee momenten in de week: op maandag en woensdag, telkens
van 18.30 tot 21 uur (vanaf september tot 20 uur) van ten vroegste de tweede zondag van mei tot
ten laatste de derde zondag van oktober.
Artikel 2
Zwemmen is enkel toegelaten in de zone tussen het ponton van de Veerboot ‘Lamme Goedzak’ en
het verlengde van de Gemeneweidestraat, hierna ‘de zwemzone’ genoemd.
Zwemmen buiten de zwemzone is strikt verboden. Duiken in de zwemzone is verboden.
Artikel 3
Zwemmen in de zwemzone is enkel toegelaten voor erkende Brugse watersport- en triatlonclubs,
hierna ‘clubs’ genoemd. Erkende Brugse clubs voldoen aan de voorwaarden die worden opgelegd
door het Brugse Stadsbestuur.
Artikel 4
De Stad voorziet, in samenwerking met de deelnemende clubs, de instapplaats en ladder, zodat
zwemmers op een veilige manier in en uit het water kunnen. Langs de kade wordt de diepte en deze
verordening gesignaleerd.
Artikel 5
Clubs die willen zwemmen in de zwemzone, moeten
• een melding doen voor het exploiteren van een klasse 3 inrichting, zoals bepaald in rubriek
32.8.2 c van VLAREM I, aan het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge
• een ongevallenverzekering voor hun leden en een verzekering BA afsluiten.
Artikel 6
De clubs maken gebruik van de door de stad ter beschikking gestelde kleedruimtes en douches.
De clubs garanderen wekelijks de beschikbaarheid en de deugdelijkheid van het EHBO materiaal en
de zuurstoftoediening aanwezig in de kleedruimte, die conform de Vlarem-regels ter beschikking
worden gesteld van de clubs. De clubs houden een logboek bij ter plaatse. De clubs staan in voor het

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

plaatsen van de drijflijnen en de ladder. De clubs zien er op toe dat hun leden die met de wagen
komen, parkeren aan het sportcentrum.
Artikel 7
Het zwemmen is enkel toegelaten als de waterkwaliteit voldoet aan de milieukwaliteitsnormen
bepaald in bijlage 2.3.3 deel II Afdeling 1. De milieukwaliteitsnormen en controle, artikel 1§1 voor
binnenwateren, van Vlarem II. Tijdens de week die het badseizoen voorafgaat en verder ten minste
om de 14 dagen tijdens dit seizoen, wordt op initiatief van de clubs een bacteriologisch onderzoek op
een representatief staal van het zwemwater uitgevoerd door een erkend laboratorium in de
discipline water. Dit bacteriologisch onderzoek dient minimaal uitgevoerd te worden tijdens de
periode waarin effectief kan gezwommen worden. Een dubbel van deze analyseresultaten wordt
door het laboratorium rechtstreeks aan de afdeling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid,
bevoegd voor het toezicht op de volksgezondheid gezonden. Bij het overschrijden van de toegestane
waarden, wordt een zwemverbod uitgevaardigd.
Het zwemmen is enkel toegelaten als de watertemperatuur minstens 15°C bedraagt en bij een
zichtbaarheid van minstens 300 meter. De temperatuur wordt gemeten door het erkend
laboratorium tijdens de staalnames voor het bacteriologisch onderzoek.
Artikel 8
Tijdens de zwemuren zijn er twee toezichthoudende personen aanwezig, waarvan ten minste één
gebrevetteerd redder. Deze redder houdt permanent toezicht op de zwemmers vanop de kade.
De clubs zorgen zelf of in samenwerking met andere clubs voor dit toezicht.
De redder is in het bezit van het Hoger Reddersbrevet van Sport Vlaanderen of van een ander
gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen; de redders worden ten minste
éénmaal per jaar geoefend in reddings- en reanimatietechnieken; het bewijs van de meest recente
bijscholing ligt ter inzage van de overheid op de plaats van de exploitatie; deze bijscholing moet
erkend zijn door Sport Vlaanderen.
Er wordt nooit alleen gezwommen in de zwemzone (steeds meerdere personen tegelijk in het water).
Artikel 9
De leden van de clubs dragen tijdens het zwemmen altijd een duidelijk herkenbare badmuts,
waarmee ze zich onderscheiden van niet-leden.
Artikel 10
Clubs verbinden zich er toe om voorafgaand aan elk zwemmoment, na te vragen of de veerboot
‘Lamme Goedzak’ al dan niet uitvaart. Indien de boot uitvaart of niet aangemeerd ligt, kan niet
gezwommen worden.
Artikel 11
Om specifieke redenen van openbare orde, veiligheid of andere omstandigheden (vb. hinder door
waterplanten) kan de Burgemeester desgevallend verbieden om te zwemmen op momenten waarop
het volgens deze verordening toegelaten zou zijn.
De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.

Goedgekeurd door de Gemeenteraad op 28 april 2020.

Ann Soete
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Onderwijs - uitbreiding Interlokale Vereniging BruggeJabbeke met de domeinen Muziek en WoordkunstDrama van het Stedelijk Conservatorium vanaf 1
september 2020.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het college ging principieel akkoord dat de directie van het Stedelijk Conservatorium, in nauw
overleg met schepen van onderwijs mevr. Soete, besprekingen voerde in het kader van een
mogelijke uitbreiding van het aanbod Muziek en Woordkunst-Drama op het grondgebied van de
gemeente Jabbeke - Varsenare (cbs 00793 d.d. 10 februari 2020).
Het resultaat van deze besprekingen wordt heden aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd.
Motivatie
De directie motiveerde reeds de vraag tot uitbreiding van het aanbod Muziek en WoordkunstDrama in het cbs van 00793 d.d. 10 februari 2020 (zie bijlage).
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld hiertoe de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs
Brugge-Jabbeke uit te breiden met ingang van het schooljaar 2020-2021. Deze overeenkomst werd
binnen de stad Brugge voorafgaand voorgelegd voor juridisch en financieel advies en voorafgaand
ook afgestemd met de gemeente Jabbeke. Voorstel van overeenkomst: zie bijlage.
De kosten vallen ten laste van Jabbeke. Waar nodig worden uitgaven, b.v. personeel via PWB
middelen, door Stad Brugge voorgeschoten en teruggevorderd van Jabbeke cfr de afspraken
hierrond.
Het voorstel werd besproken in het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Onderwijs
van de stad Brugge op 4 maart 2020 en werd daar ook goedgekeurd.
Namens het stadsbestuur Brugge maakt de schepen van onderwijs deel uit van het beheerscomité.
Het college van burgemeester en schepenen legt deze uitbreiding ter goedkeuring voor aan de
gemeenteraad.
Rechtsgrond(en)
Goedkeuring decreet deeltijds kunstonderwijs Vlaams Parlement d.d. 28.02.2018.
Omzendbrief Dko/2018/1 betreffende het opleidingsaanbod, de organisatie, de
personeelsformatie, de inning van het inschrijvingsgeld en de certificering van het deeltijds
kunstonderwijs (organisatiebesluit).
Decreet Intergemeentelijke Samenwerking (DIS).
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Protocolakkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Onderwijs van de
stad Brugge d.d. 4 maart 2020.

Besluit
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.

Bijlagen
1.

Ontwerpovereenkomst BRUGGE-JABBEKE DKO - goed te keuren in gemeenteraad d.d.
31/03/20.docx
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Overeenkomst Interlokale Vereniging
Deeltijds Kunstonderwijs Brugge - Jabbeke

Tussen de hierna vermelde lokale overheden, vertegenwoordigd zoals nader aangeduid, is
overeengekomen een interlokale vereniging op te richten volgens de toepasselijke bepalingen van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking:

de gemeente/de stad Brugge,
vertegenwoordigd door Annick Lambrecht, voorzitter gemeenteraad en Colin Beheydt, algemeen
directeur met zetel te Burg 12, 8000 Brugge
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 31 maart 2020.

de gemeente Jabbeke,
vertegenwoordigd door Daniël Vanhessche, burgemeester en Gabriël Acke, algemeen directeur,
met zetel te Dorpsstraat 3, 8490 Jabbeke
in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 2 maart 2020.

Voormelde partijen hebben de inhoud van deze overeenkomst met statutaire draagkracht vastgesteld
als volgt

Titel 1: Naam, doel, zetel, beherende gemeente, duur, opzeg, toetreding

Art. 1 Naam

§1.
De interlokale vereniging draagt de naam “Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs BruggeJabbeke”
§2.
Voor communicatie naar het brede publiek draagt deze vereniging de naam “Kunstacademie
Jabbeke” met als ondertitel “Academie Brugge DKO & Stedelijk Conservatorium Brugge”.
Art. 2 Doel
§1.
De “Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Jabbeke” heeft als doelstelling om
binnen de krijtlijnen van de onderwijsregelgeving, de organisatie van de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten DKO Brugge en het Stedelijk Conservatorium Brugge met inbegrip van haar
vestigingsplaatsen optimaal af te stemmen op de lokale noden en deze
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vorm van onderwijs zo toegankelijk en bereikbaar mogelijk aan te bieden in de deelnemende
gemeenten.
§2.
Alle vestigingsplaatsen maken pedagogisch en administratief deel uit van de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten Brugge DKO voor het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten en het
Stedelijk Conservatorium Brugge voor de domeinen Muziek, Woordkunst- Drama en Dans met als
schoolbestuur het gemeentebestuur van Brugge.
De hoofdvestigingsplaats is gevestigd op het volgende adres:
Academie DKO - BAK: Katelijnestraat 86, 8000 Brugge
Conservatorium – Muziek, Woordkunst-Drama en Dans: Sint-Jakobsstraat 23, 8000 Brugge
§3.
Ten opzichte van andere initiatieven die men concurrentieel zou kunnen noemen ten aanzien van het
al aanwezige deeltijds kunstonderwijs (DKO) op het eigen grondgebied, engageren de deelnemende
gemeenten zich duidelijk ten gunste van onderhavig samenwerkingsverband.
Art. 3 Zetel, beherende gemeente
§1.
Er wordt geen beherende gemeente aangeduid.
§2.
De zetel van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge-Jabbeke wordt
gevestigd op volgend adres: Burg 12, 8000 Brugge
Art. 4 Duur, opzegmogelijkheid, toetreding
§1.
De interlokale vereniging wordt uitgebreid met de domeinen Muziek en Woordkunst – Drama voor het
schooljaar 2020-2021 ingaand op 1 september 2020. De overeenkomst geldt telkens voor een
schooljaar met stilzwijgende verlenging.
§2.
Uittreding kan enkel op 1 september mits de uittreding aangetekend wordt meegedeeld aan de
andere deelnemende gemeenten en aan de voorzitter van het beheerscomité en dit vóór 1 februari
van het schooljaar voorafgaand aan de datum van uittreding. De mededeling tot uittreding moet
gebaseerd zijn op een beslissing van de gemeenteraad van de uittredende gemeente.

Titel 2: Beheerscomité – samenstelling en werking

Art. 5 Samenstelling

§ 1.
Er wordt een beheerscomité opgericht.
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§ 2.
Door elke gemeenteraad wordt een lid van het college van burgemeester en schepenen afgevaardigd,
alsmede een vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het effectief lid.

De leden van het beheerscomité worden afgevaardigd voor de periode van een bestuurslegislatuur,
onverminderd de mogelijkheid van de gemeenteraden het mandaat van hun vertegenwoordigers in te
trekken en onverminderd de beëindiging van rechtswege van het mandaat van de leden van het
beheerscomité zodra zij hun betreffende politieke mandaat verliezen. De leden blijven evenwel lid van
het beheerscomité tot het moment dat er in hun vervanging is voorzien. In geval van algehele
vernieuwing van de gemeenteraden duiden de deelnemende gemeenten in de eerste drie maanden
volgend op het jaar van de verkiezingen de nieuwe bestuurders aan. Zij treden aan vanaf het ogenblik
van hun aanstelling.
§3.
De directeurs van de Academie DKO en van het Conservatorium worden naar het beheerscomité
uitgenodigd als deskundige. Zij hebben geen stemrecht.
§4.
Het beheerscomité kan andere deskundigen uitnodigen op haar vergaderingen. Zij hebben geen
stemrecht. Hun aanwezigheid wordt in het verslag vermeld.
Art. 6 Werking

§1.
Het beheerscomité houdt minstens één zitting per kalenderjaar op een gezamenlijk afgesproken
datum en zo vaak als het belang van de interlokale vereniging het vereist.
§2. Het beheerscomité kan een huishoudelijk reglement opstellen waarin ze de organisatie van haar
werkzaamheden vastlegt (wijze van samenroepen, wijze van vergaderen, plaats van de
vergaderingen, wijze van goedkeuring van de verslagen).

§3.
De vertegenwoordiger van de gemeente Brugge neemt de rol van voorzitter van het beheerscomité
op. De directeurs van de Academie DKO en van het Conservatorium nemen in onderlinge
overeenkomst het secretariaat waar en rapporteren aan het beheerscomité.
§4.
Het beheerscomité kan slechts geldig vergaderen indien minstens één vertegenwoordiger van de
deelnemende gemeenten aanwezig is. Indien de vergadering niet voldoende aanwezigen telt, wordt
een datum vastgelegd voor een nieuwe vergadering, minstens één week later.

§5.
Elke deelnemende gemeente beschikt over één stem in het beheerscomité. Beslissingen worden
genomen bij consensus.
§6.
Van elke vergadering van het beheerscomité wordt een verslag opgemaakt dat wordt gedateerd en
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ondertekend door de voorzitter en medeondertekend door de directeur die op dat moment het
secretariaat waarneemt. De goedgekeurde notulen met alle documenten waaraan de notulen
refereren, worden bijgehouden op de zetel van de interlokale vereniging. Een afschrift van de notulen
wordt bezorgd aan de deelnemende gemeentebesturen alwaar ze ter inzage liggen van de
gemeenteraadsleden op het secretariaat van de deelnemende gemeenten, onverminderd de decretale
bepalingen inzake de openbaarheid van bestuur.

Titel 3: Beheerscomité – bevoegdheden

Art. 7

§1.
Binnen het beheerscomité wordt overleg gepleegd over de wijze waarop de overeenkomst wordt
uitgevoerd.

§2. Het beheerscomité bestuurt de vereniging. Het formuleert adviezen ten behoeve van het
schoolbestuur inzake de organisatie van het DKO, een rationele spreiding van het onderwijsaanbod,
de aanwending van het lestijdenpakket, personeelsbeleid, eventuele retributie, infrastructuur,
uitrusting en didactisch materiaal en investeringen.
§3.
Daarnaast heeft het beheerscomité de volgende taken:
-

algemene coördinatie van de interlokale vereniging
vaststellen van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité
vaststellen van de ontwerpjaarrekening en het jaarverslag van de interlokale vereniging
ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeentebesturen
van de ontwerpjaarrekening samen met het jaarverslag
kennis nemen van de gebundelde resultaten van de periodieke inspectie van de gebouwen
(zie ook art 25 §2) en van de voorziene keuringen en vereiste attesten (zie art 25§3)
formuleren van adviezen met betrekking tot de wijziging van deze algemene overeenkomst.

Art. 8

Onverminderd de taken die aan het beheerscomité van de interlokale vereniging zijn toegewezen, blijft
het schoolbestuur verantwoordelijk voor haar onderwijsinstelling(en) en voor de personeelsleden die
zij heeft aangesteld.

Titel 4: Inbreng van de deelnemers en wijze waarop deze inbreng wordt beheerd
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Art. 9 Financiële inbreng

Elke deelnemende gemeente neemt de financiële implicaties ten laste via haar eigen budget, zowel
de exploitatie als de investeringen (zie ook art 10 en art 14).
Art. 10 Infrastructuur en didactisch materiaal

§1.
Elke deelnemende gemeente staat voor de vestigingsplaats(en) op zijn grondgebied in voor:
a. geschikte en voldoende lokalen die beantwoorden aan de voorwaarden inzake hygiëne,
veiligheid en bewoonbaarheid;
b. het nodige didactisch materiaal en de nodige schooluitrusting die beantwoorden aan de
specifieke technische en pedagogische eisen voor het organiseren van kwaliteitsvol onderwijs,
met name:
- voor het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten: in elk klaslokaal een schoolbord, een
afsluitbare kast, een wastafel met stromend water, voldoende tafels en stoelen aangepast aan
de doeleinden en de vereisten van de aangeboden opleidingen in dit domein.
- voor het domein Muziek: in elk klaslokaal een schoolbord, spiegel, geluidsinstallatie,
voldoende muzieklessenaars en schoolmeubilair en in alle klaslokalen bovendien een
(digitale) piano
- voor het domein Woordkunst-Drama: aangepast podium, geluidsinstallatie en alle
rekwisieten nodig voor de aangeboden opleidingen in het domein Woordkunst-Drama
c. een functionele inrichting van de vestigingsplaats(en) met onder andere uithangborden en een
mededelingenbord, met oog voor een vlotte bereikbaarheid van straat of plein, parking en
fietsenstalling
d. het onderhoud van de lokalen
e. de verwarming, verlichting, watervoorziening, telefoon en andere verbruikskosten;
f. voldoende EHBO-voorzieningen (in functie van de risicoanalyse)
g. brandbeveiliging (pictogrammen, brandblusapparaten,, ...)
h. de nodige verzekeringen tegen brand waarbij een afschrift van de betreffende polissen aan
het gemeentebestuur van Brugge wordt overgemaakt.

§2.
De roerende en onroerende goederen van de vestigingsplaatsen gelegen op het
grondgebied van de deelnemende gemeenten blijven eigendom van de betreffende
gemeente.
§3.
De mediatheek/bibliotheek van de academie wordt ter beschikking gesteld van het personeel en de
leerlingen van alle vestigingsplaatsen.

§4.
Op advies van het beheerscomité zal de deelnemende gemeente ten behoeve van de interlokale
vereniging bijkomende instrumenten aankopen die worden beheerd door de deelnemende gemeente.

§5.
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De deelnemende gemeente zal de preventieadviseur van de stad Brugge betrekken bij de aankoop
van machines, installaties en apparaten in de vestigingsplaatsen. De preventieadviseur van de stad
Brugge dient een eigen indienststellingsverslag op te maken voordat deze in gebruik worden
genomen.
Art. 11 Verzekering
De verzekeringspolissen die het schoolbestuur afsluit ten behoeve van de leerlingen en
personeelsleden van de academie, gelden eveneens voor:
- de personeelsleden aangesteld conform artikel 12 en 13 van deze overeenkomst
- en leerlingen van de vestigingsplaatsen.
Het gaat om minimaal:
-

een polis burgerlijke aansprakelijkheid voor de leerlingen en het personeel,
een polis tegen lichamelijke ongevallen voor de leerlingen en desgevallend het niet-gesubsidieerd3
personeel,
een verzekering rechtsbijstand voor het personeel

Art. 12 Gesubsidieerd onderwijspersoneel
§1.
Het gesubsidieerd bestuurs- en onderwijzend, ondersteunend en desgevallend opvoedend
hulppersoneel wordt binnen de vigerende reglementering van de Vlaamse Gemeenschap aangesteld
en benoemd door het schoolbestuur, namelijk het gemeentebestuur van Brugge. De
rechtspositieregeling voor personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs is integraal van
toepassing met inbegrip van de aanvullende reglementen opgelegd door het schoolbestuur.
§2.
Het aantal gesubsidieerde lestijden en gesubsidieerde administratieve omkadering dat wordt
aangewend in de vestigingsplaatsen van het schoolbestuur, wordt bepaald door het aantal
financierbare leerlingen dat op 1 februari van het vorig schooljaar in de vestigingsplaatsen van de
betreffende gemeente werd geteld.
Art. 13 Niet-gesubsidieerd personeel
§1.
Het gemeentebestuur van Brugge kan na advies van het beheerscomité niet-gesubsidieerd
personeel aanstellen ten behoeve van de DKO-administratie in de vestigingsplaatsen. Dit nietgesubsidieerd personeel valt ofwel onder de rechtspositieregeling van de overige nietgesubsidieerde personeelsleden van het stedelijk onderwijs in de gemeente Brugge ofwel onder het
statuut van het gesubsidieerd onderwijspersoneel indien de gemeente Brugge dit personeel aanstelt
onder het zogenaamde PWB-systeem binnen de onderwijsregelgeving.
§2.
Op expliciete vraag van de deelnemende gemeente kan de stad Brugge bijkomend nietgesubsidieerd onderwijspersoneel aanstellen dat wordt tewerkgesteld in de vestigingsplaats(en)
van deze deelnemende gemeente en onder leiding staat van de directeur van de Academie DKO
of de directeur van het Conservatorium.
§3.
3 Het gesubsidieerd personeel is via het ministerie van Onderwijs en Vorming verzekerd tegen arbeidsongevallen.
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De kosten voor het inzetten van niet-gesubsidieerd personeel worden doorgerekend aan de
betreffende deelnemende gemeente op basis van de werkelijke kost.

Titel 5: Financieel beheer en controle

Art. 14 Budget
§1.
De kosten, zowel exploitatie als investeringen, voor de inrichting van de lokalen, de kosten voor het
onderhoud, de verwarming, de verlichting en het gebruik van andere nutsvoorzieningen zoals bepaald
in artikel 10, §§1 en 2 worden rechtstreeks gedragen door de betreffende gemeente.
§2.
De deelnemende gemeente neemt de nodige budgetten op in zijn begroting (cfr de financiële
afspraken met de stad Brugge die als addendum aan deze beheersovereenkomst worden toegevoegd
en hiervan dus deel uitmaken.)

§3.

De deelnemende gemeente betaalt de ‘eigen’ kosten. Indien voorkomt dat uitgaven worden vooraf
betaald door de stad Brugge, mits voorafgaande goedkeuring van de deelnemende gemeente, wordt
de terugbetaling ervan aan Brugge geregeld (cf. de financiële afspraken met de stad Brugge hierover
die als addendum aan deze beheersovereenkomst toegevoegd worden en hiervan dus deel
uitmaken).
Art. 15 Jaarrekening, jaarverslag en controle
§1.
Het beheerscomité maakt de jaarrekening en de bijhorende verantwoordingsstukken over aan de
deelnemende gemeenten uiterlijk binnen de zes maanden na afsluiting van het voorgaande
werkingsjaar. Een werkingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

§2.
Samen met de jaarrekening wordt aan de deelnemende gemeenten een jaarverslag ter beschikking
gesteld.

§3.
De jaarrekening is goedgekeurd door de gemeenteraad indien de gewone meerderheid ze goedkeurt.
Indien de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen binnen de 90 dagen na de voorlegging, wordt
de jaarrekening als goedgekeurd beschouwd.
§4.
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De jaarlijkse evaluatie in de gemeenteraden gebeurt ter gelegenheid van de bespreking van het
jaarverslag.

§5 Elke deelnemende gemeente kan de boekhouding en de jaarrekening met betrekking tot de
interlokale vereniging laten controleren door een door haar aangeduide natuurlijke persoon of
rechtspersoon.
Art. 16 Bestemming van het resultaat

§1.
Het eventueel positief resultaat van de rekening blijft in de vereniging en wordt aangewend voor de
realisatie van de doelstelling van de vereniging.

§2.
Het eventueel negatief resultaat van de rekening wordt door de deelnemers gedragen overeenkomst
de verdeelsleutel zoals bepaald in artikel 9, §1.

Titel 6: Praktische afspraken

Art. 17 Leiding personeel

De directeurs van de Academie DKO en van het Conservatorium zijn de leidinggevenden van zowel
het gesubsidieerd als het niet-gesubsidieerd personeel dat ingezet wordt in de Academie DKO of het
Conservatorium met inbegrip van de vestigingsplaatsen.

Art. 18 Toezicht

De deelnemende gemeente staat in voor het toezicht in de vestigingsplaatsen gedurende de uren van
openstelling en kan ten behoeve hiervan zelf niet-gesubsidieerd personeel aanstellen.
Art. 19 Inschrijvingen

§1.
De inschrijving van leerlingen wordt georganiseerd door de gemeente Brugge op basis van het advies
van het beheerscomité.
§2.
De inschrijvingsgelden en desgevallend de retributies met betrekking tot de inschrijvingen worden
geïnd door de gemeente Brugge

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

§3.
Het inschrijvingsgeld van de leerlingen in gesubsidieerde uren wordt door de gemeente Brugge
doorgestort aan het ministerie van Onderwijs en Vorming conform de vigerende regelgeving.

Art. 20 Muziekinstrumenten

Muziekinstrumenten worden ter beschikking gesteld aan de leerlingen volgens het
retributiereglement van de gemeente Brugge. De gemeente Brugge staat in voor de inning
van de retributie bij de leerlingen.
Art. 21 Certificering
De certificering van de leerlingen van een vestigingsplaats gebeurt door de gemeente Brugge onder
de benaming van de Stedelijke Academie – DKO en het Stedelijk Conservatorium.
Art. 22
§1. Beeldende en audiovisuele kunsten: Ieder jaar zal in elke deelnemende gemeente ter gelegenheid
van de uitreiking van de leerlingencertificaten een tentoonstelling van de werken van de leerlingen
plaatsvinden samen met opendeurdagen. Elk deelnemend gemeentebestuur biedt bij de inrichting
hiervan materiële en logistieke steun. Dit geldt eveneens voor de organisatie van extra-scolaire
projecten zoals tentoonstellingen, voordrachten en projecten in samenwerking met andere academies.
Voor alle activiteiten die de werking, de bekendheid en de uitstraling van de Academie promoten en
voor de organisatie van pedagogische studiedagen en navormingssessies in samenwerking met de
Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) of met andere academies, biedt elk deelnemend
gemeentebestuur eveneens de nodige materiële en logistieke steun.

§2. Muziek en Woordkunst-Drama: in samenspraak met het betrokken gemeentebestuur wordt
jaarlijks een groot toonmoment georganiseerd waarbij alle domeinen worden betrokken. In de loop
van het jaar wordt minstens 1 afzonderlijk toonmoment per vak of per domein ingericht. Elk
deelnemend gemeentebestuur biedt bij de inrichting van deze toonmomenten de nodige materiële en
logistieke steun. Ook voor de organisatie van pedagogische studiedagen en navormingssessies in
samenwerking met de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en/ of met andere
academies biedt elk deelnemend gemeentebestuur de nodige materiële en logistieke steun.

Titel 7: Veiligheid, preventie, welzijn

Art. 23 Diensten Preventie en Bescherming op het Werk

§1.
De adviezen van de interne en/of externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk worden
in eerste instantie geformuleerd aan het schoolbestuur. Indien de adviezen verband houden met en/of
een weerslag hebben op de infrastructuur van een deelnemende gemeente, worden deze verder
besproken met de betreffende deelnemende gemeente.
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§2.
De wettelijke opgelegde adviesverlening door de preventiedienst bij aankoop van materiaal wordt
opgenomen door de preventiedienst van de betreffende gemeente.

Art. 24 Globaal preventieplan en jaaractieplan

De uitwerking van een dynamisch risicobeheer wordt via een globaal preventieplan gekaderd. Dit plan
wordt telkens voor een periode van vijf jaar door de gemeente Brugge uitgewerkt voor de interlokale
vereniging, in overleg en akkoord met de deelnemende gemeente. Dit plan met de hieruit voortvloeiende
jaaractieplannen worden via de interne preventiedienst van de betreffende gemeente opgesteld,
opgevolgd en geactualiseerd. De rapportering wordt gecommuniceerd met de personeelsleden en
feedback vanuit het personeel wordt mee opgenomen.
Art. 25 Controle gebouwen

§1.
Elke deelnemende gemeente staat in voor de wettelijke keuringen van installaties en toestellen in haar
lokalen die ter beschikking worden gesteld van de interlokale vereniging. Een inventaris en
aansluitende rapportering van de te keuren toestellen wordt overgemaakt aan de preventiedienst van
de gemeente Brugge.

§2.
Periodiek (vijfjaarlijks) wordt in elke deelnemende gemeente een inspectie van de gebouwen verricht
door de brandweercommandant van de betreffende zone. De burgemeester van de deelnemende
gemeente richt hiertoe het nodige verzoek. De verslaggeving en besluiten worden overgemaakt aan
de preventiedienst van de gemeente Brugge. De gebundelde resultaten worden voorgelegd aan het
beheerscomité.

§3.
De voorzitter van de interlokale vereniging legt bij de aanvang van ieder werkingsjaar een lijst voor
aan de leden van het beheerscomité, met daarop de voor dat werkingsjaar voorziene keuringen en
bijhorende vereiste attesten.
Art. 26 Rookverbod
Er geldt een absoluut en permanent verbod op het roken van producten op basis van tabak of van
soortgelijke producten. De deelnemende gemeenten brengen in hun vestigingsplaatsen
rookverbodstekens aan zodanig dat ieder die aanwezig is, er kennis van kan nemen. De
deelnemende gemeenten doen het nodige om dit rookverbod eveneens te handhaven bij gebruik door
derden van deze vestigingsplaatsen.

Titel 8: Vereffening
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Art. 27 Vereffening
Wanneer aan het bestaan van de interlokale vereniging een einde komt, wordt door de deelnemende
gemeenten in gezamenlijk akkoord de vereffening geregeld. De aan de vereniging toegekende
middelen worden in voorkomend geval verdeeld over de deelnemende gemeenten overeenkomstig
hun inbreng.
In voorkomend geval worden de schulden evenredig verdeeld over de deelnemende gemeenten a
rato van hun inbreng.

Aldus opgemaakt te Brugge op 31 maart 2020 in 2 exemplaren waarvan elk der voornoemde partijen
erkent één exemplaar te hebben ontvangen.

Getekend door,

Te Brugge
(datum)……………………..

De algemeen directeur,

Voorzitter gemeenteraad,

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Te Jabbeke
(datum)……………………..

De algemeen directeur,

De burgemeester,

Gabriël Acke

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks dient de maximumcapaciteit vastgesteld te worden voor de stedelijke Academie kunsthumaniora (leerplichtonderwijs).
Motivatie
Er wordt voorgesteld de max. capaciteit vast te stellen voor het KSO cfr. het voorliggend voorstel
voor het schooljaar 2020-2021 en aan de directeur het mandaat te geven om die nadien
desgewenst op te trekken en een stuctuuronderdeel volzet te verklaren of de volzetverklaring
ervan op te heffen.
Rechtsgrond(en)
- Decreet lokaal bestuur van 15 februari 2018 artikel 41 betreffende de bevoegdheden van de
gemeenteraad
- Decreet van 30 mei 2012 houdende technische en praktische aanpassingen aan het decreet van
25 november 2011 betreffende het inschrijvingsrecht
- Decreet van 25 november 2011 betreffende inschrijvingsrecht en wijzigingen
- Besluit van de Vlaamse Regering houdende codificatie betreffende het secundair onderwijs d.d.
17 december 2010
- Protocolakkoord d.d. 4 maart 2020 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd
Onderwijs van Stad Brugge betreffende maximumcapaciteit in het stedelijk leerplichtonderwijs

Besluit
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.

Bijlagen
1. Maximumcapaciteit/volzetverklaring 2020-2021 KSO.pdf
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Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) schoolkalender 2020-2021 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De inrichtende macht dient jaarlijks de organisatie van het schooljaar vast te leggen en mee te
delen aan de personeelsleden, leerlingen en hun ouders.
Motivatie
De schoolkalender 2020-2021 van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) te Brugge
dient jaarlijks aangepast te worden o.a. de facultatieve vrije dag en de pedagogische studiedag.
De voorgestelde schoolkalender (facultatieve en pedagogische dagen) van de Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten (KSO) werd overlegd met de vakorganisaties en er is hierover een protocol
van akkoord d.d. 4 maart 2020.
Rechtsgrond(en)
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 en wijzigingen tot organisatie van het
schooljaar in het basis- en secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor
sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap.
Protocolakkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Comité Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van Stad
Brugge d.d. 4 maart 2020 m.b.t. de schoolkalender 2020-2021 van de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten (KSO).

Besluit
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

Bijlagen
1. Pedagogische studiedag en facultatieve vrije dag schooljaar 2020-2021 KSO.pdf
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Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) modernisering secundair onderwijs 2A: niet
programmeren van de basisoptie STEM-technieken
vanaf 1 september 2020 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Vanaf 1 september 2019 moeten alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun
studieaanbod volgens een nieuw model organiseren: de zogeheten matrix. Die omvat 8
studiedomeinen en gaat uit van een getrapte studiekeuze met als doel doorstromen naar het hoger
onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.
Bij gemeenteraadsbeslissing 00144 d.d. 26 februari 2019 werd het ingediende voorstel met
betrekking tot de onderwijshervorming van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO)
goedgekeurd.
Onderdeel van deze beslissing was om in het 2e leerjaar A, naast de basisoptie "Kunst en Creatie"
eveneens de basisoptie "STEM-technieken" te programmeren vanaf 1 september 2020. Tot vorig
jaar werd immers aangegeven dat een school verplicht was om 2 basisopties aan te bieden in 2A.
Motivatie
Vanaf 1 september 2019 moeten alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun
studieaanbod volgens een nieuw model organiseren: de zogeheten matrix. Die omvat 8
studiedomeinen en gaat uit van een getrapte studiekeuze met als doel doorstromen naar het hoger
onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.
Bij gemeenteraadsbeslissing 00144 d.d. 26 februari 2019 werd het ingediende voorstel met
betrekking tot de onderwijshervorming van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO)
goedgekeurd.
Onderdeel van deze beslissing was om in het 2e leerjaar A, naast de basisoptie "Kunst en Creatie"
eveneens de basisoptie "STEM-technieken" te programmeren vanaf 1 september 2020. Tot vorig
jaar werd immers aangegeven dat een school verplicht was om 2 basisopties aan te bieden in 2A.
Daarom werd gezocht naar een basisoptie die het meest aanleunde bij de KSO-studierichtingen en
werd noodgedwongen de keuze gemaakt voor STEM-technieken in de context "Grafische
communicatie en media".
Gelukkig voor de Kunsthumaniora kwam men op deze beslissing terug. Net voor de kerstvakantie
kreeg de school melding dat deze regel vervalt en werd ook het leerplanconcept ter inzage gesteld
waarbij men tot de vaststelling komt dat de nadruk vooral op het aspect "techniek" ligt. Hierdoor is
er slechts beperkte ruimte voor het creatieve aspect en wil de school afstappen van het idee om de
basisoptie STEM-technieken op te starten.
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Zo kan de school zich verder profileren als "pure kunstschool" en zich dus volledig binnen het
domein "Kunst en Creatie" plaatsen.
De schoolraad volgt deze beslissing maar vraagt een goede communicatie naar leerlingen en
ouders van 1A.
Het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs van de stad Brugge
keurde dit voorstel goed in zitting van 04.03.2020.
Rechtsgrond(en)
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 19 juli 2002 betreffende de organisatie van het voltijds
secundair onderwijs.
Vlaams Parlement- Decreet modernisering structuur en organisatie secundair onderwijs van
28 maart 2018.
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 juni 2018 houdende sommige maatregelen betreffende de
modernisering van het secundair onderwijs.
Protocolakkoord van het Afzonderlijk Bijzonder Comité van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs
van de stad Brugge d.d. 04.03.2020.

Besluit
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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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
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
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De directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) vraagt aan de inrichtende
macht om een nieuw structuuronderdeel te programmeren. Het betreft het eerste leerjaar in de
tweede graad Dans KSO (studiegebied Podiumkunsten) voor het schooljaar 2020-2021.
Hiermee hernam de directie de programmatieaanvraag van het vorige schooljaar. Toen werd door
AGODI beslist om die programmatieaanvraag voor 2019-2020 niet toe te staan (gemotiveerde
beslissing van 29 maart 2019) . De contingentering voor deze structuuronderdelen is ondertussen
echter weggevallen via een aanpassing van het betreffende BVR. AGODI zou meer rekening
houden met de regionale spreiding van het onderwijsaanbod waardoor het zinvol werd de aanvraag
opnieuw in te dienen.
Het college besliste dat er opnieuw een aanvraag mocht ingediend worden (college d.d 12.11.2019
- dossier 05123).
Heden werd de goedkeuring van bovenvermelde aanvraag door Agodi ontvangen, gedateerd 30
maart 2020.
Motivatie
De directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) diende een aanvraag in om
een nieuw structuuronderdeel te programmeren. Het betreft het eerste leerjaar in de tweede graad
Dans KSO (studiegebied Podiumkunsten) voor het schooljaar 2020-2021.
Hiermee hernam de directie de programmatieaanvraag van het vorige schooljaar. Toen werd door
AGODI beslist om die programmatieaanvraag voor 2019-2020 niet toe te staan (gemotiveerde
beslissing van 29 maart 2019) . De contingentering voor deze structuuronderdelen is ondertussen
echter weggevallen via een aanpassing van het betreffende BVR. AGODI zou meer rekening
houden met de regionale spreiding van het onderwijsaanbod waardoor het zinvol werd de aanvraag
opnieuw in te dienen. De directie motiveerde de aanvraag uitvoerig.
" De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kunsthumaniora Brugge is uniek als stedelijke
secundaire school in West-Vlaanderen en behoort niet tot een scholengemeenschap.
Deze aanvraag wil een lacune in het stedelijk/officieel en vrije onderwijs in West-Vlaanderen
opvullen en is bedoeld voor de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Kunsthumaniora Brugge,
een vestigingsplaats die enkel KSO aanbiedt. De aanvraag wil ook de schoolloopbaanbegeleiding
van de leerlingen op deze campus optimaliseren.
De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) timmert de laatste jaren aan de weg
voorwaarts en poogt jonge, talentrijke leerlingen, die een dagelijkse reis buiten de provincie niet
overwegen, te ondersteunen. De school richt in het studiegebied Podiumkunsten ruim 20 jaar de
opleiding Woordkunst-Drama in. Deze succesvolle opleiding besteedt een zeer beperkte aandacht
aan muziek en dans. De vrije ruimte van Woordkunst-Drama kan niet meer dan een initiatie in een
andere discipline aanbieden. Het huidige aanbod van de school volstaat om dans als
interessegebied te verkennen, maar is totaal ontoereikend om danstalent te stimuleren.
De school heeft de ambitie om alle opleidingen van het studiegebied podiumkunsten aan te bieden
in zowel tweede als derde graad met het oog op de ontwikkeling van alle talenten in de eigen
school.
De school beschikt over een fantastisch team van dansleraars en heeft een accommodatie om
danslessen te geven. Verschillende (ver)bouwprojecten volgden elkaar de laatste jaren op. Dit jaar
werd een nieuwe danszaal in gebruik genomen rekening houdend met de specifieke noden voor
dans.
De school kan in Brugge ook gebruik kunnen maken van de zalen van het Stedelijk Conservatorium
voor muziek, woord en dans en de professionele accommodatie van Entrepot en de zalen van
BLOSO “Julien Saelens”. De prijzen zijn opgevraagd, berekend en de haalbaarheid is afgetoetst."
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Het college besliste dat er opnieuw een aanvraag mocht ingediend worden (college d.d. 12.11.
2019 - dossier 05123 )
Heden werd de goedkeuring door Agodi van bovenvermelde aanvraag ontvangen, gedateerd 30
maart 2020 (goedkeuring inrichting tweede graad dans - zie bijlage) .
Derhalve wordt de programmatie van het nieuwe structuuronderdeel 1e leerjaar in de tweede
graad Dans in de Stedelijke Academie - Kunsthumaniora (studiegebied Podiumkunsten) voor het
schooljaar 2020-2021 aan de gemeenteraad voorgelegd ter goedkeuring.
Rechtsgrond(en)
Omzendbrief SO61 van 5 februari 1999 betreffende de programmatie in het voltijds gewoon
secundair onderwijs.
Protocolakkoord d.d. 24/10/2019 van het Afzonderlijk Bijzonder Comité Gesubsidieerd Officieel
Onderwijs Stad Brugge mbt de uitbreiding opleidingsaanbod aan de Stedelijke Academie voor
Schone Kunsten (KSO)

Besluit
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.

Bijlagen
1.
2.

Protocolakkoord aanvraag programmatie dans 2020-2021.pdf
AGODI - 2020-2021 Programmatie SO - 2e gr Dans KSO - 50336 (2020-03-27).pdf

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

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadsleden Pol Van Den Driessche en Hilde Decleer komen tussen.
Schepenen Nico Blontrock en Ann Soete en burgemeester Dirk De fauw antwoorden.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
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Beschrijving
Aanleiding en context
Op 10 september 2019 kwam de Commissie voor Toponymie en Straatnamen samen. Hierbij
werden voorstellen gedaan voor de toekenning van nieuwe namen:
1. Brugge
1.1
Nieuwe verkaveling op gronden en in bestaande gebouwen van het vroegere militair ziekenhuis aan
de Peterseliestraat met een naam voor een plein en een pad. Aan dit pad zullen geen huisnummers
verbonden zijn, maar voor de veiligheidsdiensten is een naam gewenst.
Advies plein: Willy Lustenhouwerplein, naar Willy Lustenhouwer (TV-presentator, zanger,
conferencier, 1920-1994), die recent veel bijval genoot met een petitieactie op Facebook om een
straatnaam toe te kennen aan deze persoon. 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
1.2
Plein voor de H. Magdalenakerk, in navolging van bijvoorbeeld het Kantwerkstersplein nabij de
Jeruzalemkapel; geen invloed op de bestaande huisnummering: de huizen aan de Stalijzerstraat
behouden hun adres.
Advies: Magdalenakerkplein
Bijschrift straatnaambord: geen bijschrift nodig.
2. Sint-Pieters

Toegangsweg naar de verkaveling in de Sint-Pietersmolenstraat; weinig bestaande nog niet
gebruikte toponiemen met betrekking tot de omgeving.
Advies: Rik Slabbinckstraat, naar Rik Slabbinck (1914-1991), verdienstelijk schilder en graficus,
bouwde een inmiddels afgebroken woonhuis met atelier op de hoek van de Sint-Pietersmolenstraat
en de Blankenbergse Steenweg.
Bijschrift straatnaambord: Kunstschilder en graficus, 1914-1991
3. Assebroek
Parkje tussen Daverlostraat en Leliestraat/Weidestraat (in de volksmond Albertpark, naar het
borstbeeld van koning Albert I in het park).
Advies: Reinold Haesebrouckpark, naar de blinde oudstrijder en oorlogsinvalide, die na het
einde van WOI de onbekende soldaat mocht aanwijzen die onder de congreskolom in Brussel zou
worden begraven als symbool voor alle onbekend gebleven militaire slachtoffers; hij woonde in de
Wantestraat, niet ver van het parkje.
Opmerking: Albertpark kan niet worden gebruikt wegens de verwarring met het bestaande Koning
Albert I Park nabij de Unescorotonde.
Bijschrift straatnaambord: Oorlogsinvalide en buurtbewoner, 1892-1951
4. Zeebrugge
Het gedeelte van de Blokschepenstraat dat uitkomt in de Westhinderstraat zou nooit officieel zijn
toegekend als uitbreiding. Er zijn geen aanpalende woningen. Het behoud van de straatnaam zou
nu worden geofficialiseerd en aan het college worden voorgelegd.
Advies: verlenging Blokschepenstraat
Motivatie
Na een prinicipiële beslissing van de gemeenteraad volgt altijd een openbaar onderzoek. Tijdens
een periode van 30 dagen kunnen burgers of organisaties opmerkingen maken. Dit openbaar
onderzoek leverde geen reacties op.
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De Culturele Raad keurde op 10/02/2020 de nieuwe straatnamen goed.

Besluit
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
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2020_GR_00084

Musea - eindafrekening ereloon dossier
Gruuthusemuseum en -site.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanpassing ereloon noAa van raming naar gunningsbedrag voor het bouwkundig luik
Het ereloon van noAa wordt contractueel vastgelegd op basis van het gunningsbedrag (zie het
goedgekeurde gunningsbestek fase 1B, goedgekeurd d.d. 15/06/2015 nota 141287). Dit betekent
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dat er een wettelijke bijstelling van het ereloon dient te gebeuren op basis van het
gunningsbedrag.
De raming voor het onderdeel bouwkundig luik bedraagt 2.905.752,46 euro (incl. btw) (zie
2017_CBS_3584).
Op 16/04/2018 (nota 2018_CBS_01872) keurt het college de gunning van de opdracht Uitvoering
bouwkundig luik ontwikkeling Gruuthusesite aan de firma Monument-Vandekerckhove goed voor
een bedrag van 2.881.761,59 euro (excl. btw) of 3.486.931,52 euro (incl. btw). In datzelfde
college wordt beslist een verrekening in min toe te kennen aan de firma Monument
(2018_CBS_01877) van 418.329,05 euro (excl. btw) of 506.178,15 euro (incl. btw). Contractueel
en op basis van de reeds geleverde ontwerpprestaties heeft noAa recht op de verrekening van het
ereloon op het eerste gunningsbedrag.
Het verschil tussen ramingsbedrag en gunningsbedrag bedraagt 581.179,1 euro (btw inbegrepen),
m.a.w. een bijstelling in ereloon (11%) van 63.929,70 euro (incl. btw).
Aanpassing ereloon noAa ten gevolge van de verrekeningen voor de museale inrichting
In de goedgekeurde dossiers voor scenografie zijn meerdere wezenlijke verrekeningen doorgevoerd
van meerwerken die een impact hadden op de ontwerpopdracht van noAa. Voor deze
verrekeningen wordt het percentage (11%) voor ereloon verrekend.
- In het dossier 2018_CBS_04291 d.d. 24/09/2018 wordt het lot realisatie scenografie gegund aan
Bruns voor een bedrag van 843.776,95 euro (btw incl.). Het dossier 2019_CBS_00775 d.d.
11/03/2019 keurt een verrekening goed van 107.750,50 euro (incl. btw).
verrekening ereloon noAa: +11.852,55 euro ereloon
- In het dossier 2018_CBS_04290 d.d. 08/10/2018 wordt het lot hardware multimedia gegund aan
Ocular voor een bedrag van 137.532,37 euro (incl. btw). Het dossier 2019_CBS_01647 keurt een
verrekening goed van 10.127,05 euro (incl. btw).
verrekening ereloon noAa: +1.113,98 euro ereloon (btw incl.)
- In het dossier 2018_CBS_04288 d.d. 24/09/2018 wordt het lot voelelementen gegund aan Tactile
Studio voor een bedrag van 134.673 euro (incl. btw). Het dossier 2019_CBS_01751 keurt een
verrekening goed van 8.349 euro (incl. btw).
verrekening ereloon noAa: +918,39 euro ereloon (btw incl.)
- In het dossier 2018_CBS_05090 d.d. 12/11/2018 wordt het ontwerp grafiek gegund aan Koen
Bruyneel voor een bedrag van 11.737 euro (incl. btw). Het dossier 2019_CBS_03374 keurt een
verrekening goed van 2.541 euro (incl. btw).
verrekening ereloon noAa: +279,51 euro ereloon (btw incl.)
- In het dossier 2019_CBS_01743 d.d. 5/04/2019 wordt het lot realisatie bewegwijzering en
noodsignalisatie gegund aan Acryl-neon bvba voor een bedrag van 17.912,67 euro (incl. btw). Het
dossier 2019_CBS_03360 keurt een verrekening goed van 5.942,40 euro (incl. btw).
verrekening ereloon noAa: +653,66 euro ereloon (btw incl.)
- In het dossier 2018_CBS_05568 d.d. 10/12/2018 wordt het lot gunning van levering verlichting
toegekend aan The Lux Company voor een bedrag van 229.967,89 euro (incl. btw). Het dossier
2019_CBS_04801 keurt een verrekening goed van 22.930,53 euro (incl. btw).
verrekening ereloon noAa: +2.522,36 euro (incl. btw)
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Aanpassing van het ereloon volgens extra loten
Het ontwerpteam noAa vraagt een correcte verrekening van ereloon op die loten die aanvankelijk
niet in het ramingsbedrag waren inbegrepen maar die als gevraagde meerwerken wel op aansturen
van het ontwerpteam zijn gegund en gerealiseerd. Voor deze extra opdrachten m.b.t. museale
inrichting was het ontwerp en coördinatie van noAa noodzakelijk.
- In dossier 2018_CBS_04810 d.d. 22/10/2018 gunt het college de uitvoering van de UVwering aan
de gespecialiseerde firma Dorigo Wierper voor een bedrag van 86.817,50 euro (incl. btw). De
UVwering is een noodzakelijk onderdeel van het volledige lichtplan bij de herinrichting van het
Gruuthusemuseum. Het lichtplan is opgesteld door het ontwerpteam noAa.
Verrekening ereloon noAa: +9.549,92 euro (incl. btw)
- In het dossier 2018_CBS_04992 wordt de uitvoering van de presentatie van de glasramen
gegund aan de gespecialiseerde firma Mestdagh voor een bedrag van 15.572,87 euro (incl. btw).
In het dossier 2019_CBS_01644 wordt een verrekening goedgekeurd van 2.976,43 euro (incl.
btw). Het ontwerp en de opvolging van de presentatie, gekoppeld aan de voorziening van
technieken en de terugkoppeling i.f.v. het lichtplan is opgevolgd door het ontwerpteam noAa.
Verrekening ereloon noAa: +2.040,42 euro (incl. btw)
- In het dossier 2019_CBS_02065 d.d. 29/04/2019 wordt de uitvoering van de luchters voor het
onthaalpaviljoen op de site gegund aan de firma Verhofsté nv voor een bedrag van 13.174,58 euro
(incl. btw). Omwille van de complexiteit van de ontwerp- en uitvoeringstekeningen zat dit
onderdeel nog niet vervat in het lot van de firma Monument. Het ontwerp en de opvolging lag in
handen van noAa.
Verrekening ereloon noAa: +1.449,20 euro (incl. btw)
Motivatie
Contractueel wordt het ereloon van het ontwerpteam noAa aangepast van het ramingsbedrag naar
het gunningsbedrag voor het bouwkundig luik. Dit resulteert in een aanpassing van het bedrag
ereloon met 52.834,46 euro (excl. btw) of 63.929,70 euro (incl. btw).
Voor de loten scenografie en inrichting wordt een berekening van het ereloon toegepast op de
goedgekeurde verrekeningen. Dit resulteert in een aanpassing van het bedrag ereloon met
14.330,95 euro (excl. btw) of 17.340,45 euro (incl. btw).
Voor drie bijkomende loten wordt een correcte verrekening van ereloon toegekend. Dit resulteert in
een aanpassing van het bedrag ereloon met 10.776,48 euro (excl. btw) of 13.039,54 euro (incl.
btw).
Dit brengt het bijkomende bedrag ereloon op een totaal van 77.941,89 euro (excl. btw) of
94.309,69 euro (incl. btw) of het totale ereloon voor de posten waar een verrekening van
toepassing is op 467.155,75 exclusief btw of 565.258,46 euro inclusief btw.
Rechtsgrond(en)
38/1 van het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten
41,10° van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
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Het gunningsdossier "ontwerpteam noAa voor de realisatie van de vernieuwing Gruuthusemuseum
en -site" werd goedgekeurd voor een bedrag van € 470.948,76 voor wat betreft de posten waar
een verrekening van toepassing is.
Het totale aanbestedingsbedrag voor de posten waar een verrekening van toepassing is, bedraagt
nu € 565.258,46 euro. Wil in nota de zin "Dit brengt het bijkomende bedrag ereloon op een totaal
van 77.941,89 euro (excl. btw) of 94.309,69 euro (incl. btw) of het totale ereloon op 492032,79
(excl. btw) of 595.359,66 (incl. btw)." als volgt "...of het ereloon voor de posten waar een
verrekening van toepassing is op 467.155,75 exclusief btw of 565.258,46 euro inclusief
btw.
In het meerjarenplan jaar 2020 is op de voorgestelde dimensies geen krediet beschikbaar om deze
verrekening te betalen. Op het beleidstiem BI070000 is wel voldoende krediet beschikbaar, maar
dan zal (met IKA bevoegdheid college) krediet moeten verschoven worden van prioritair beleid
naar recurrent beleid. Dit gaat ten koste van andere geplande investeringen. Eventueel kan met
interne afspraak (administratief) kredieten verschoven worden van andere beleidsitems (binnen
investeringen en recurrent beleid). Dit in overleg met UD045 patrimoniumbeheer.
Financiële informatie
Waarvan te gunnen:
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI070000
• Actie: SRB070000
• OBB: UD045(AR22132007)
• Rekening: 22102007
• Bestelaanvraag: 602002356
• Bedrag exclusief btw: 77.941,89 €
• Bedrag inclusief btw: 94.309,69 €
• Omschrijving: aanpassing ereloon noAa Gruuthusesite

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

GOEDGEKEURD
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Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In de winter van 2020 werd in het Groeningemuseum gestart met de herinrichting en opfrissing
van het museum, de inkomhal en de shop. Het museum werd voornamelijk gefaseerd aangepakt
zodat het zo maximaal mogelijk open bleef voor het publiek. Het Groeningemuseum was maar 12
dagen gesloten. Op 12 maart ging het volledige museum terug open.
Tijdens deze werken werden de muren geschilderd, tapijt gelegd, het parcours omgedraaid, de
kunstwerken kregen nieuwe sokkels en in sommige gevallen nieuw glas, de informatievoorziening
werd volledig herzien en uitgebreid, en er werden nieuwe zitmeubelen gemaakt. Het resultaat is
een sfeervol museum waar in alle rust en comfort van de meesterwerken kan worden genoten.
De inkomhal werd eveneens aangepakt. De shop werd verplaatst en voorzien van nieuwe en
gerecupereerde meubelen die in een nieuw jasje werden gestoken. Het kassameubel en
vestiairemeubel werden ook aangepakt. Het resultaat is een inkomhal die beter de grote groepen
bezoekers kan verwerken, een mooie en representatieve shop, en een sfeervolle en mooi ingerichte
ruimte waarbij de neo-gotische Xaveriuskapel meer tot zijn recht komt.
Op 12 maart is daarnaast in twee zalen van het Groeningemuseum de tentoonstelling 'Jan van
Eyck in Brugge' geopend voor het publiek en is de volledige herinrichting voltooid. Dit project biedt
in het Van Eyckjaar een verdieping op de twee meesterwerken van Jan van Eyck die hun thuis
hebben in het Brugse Groeningemuseum.
Motivatie
Het intensieve project waarbij in amper 10 weken het volledige Groeningemuseum werd
heringericht, werd goed voorbereid, maar er waren toch enkele onvoorziene kosten.
1) Voor de herinrichting hebben deze meerkosten vooral betrekking op het aanpassen van enkele
sokkels zodat de glazen stolp nog beter bevestigd kan worden op de sokkels, en op enkele
aanvullende schrijnwerken. De factuur voor dit deel loopt daarmee op tot €34.349,55 excl. btw
(€41.562,96 incl. btw), terwijl er gegund werd voor een bedrag van €30.536,55 excl. btw
(€36.949.26, incl. btw). Hetgeen een meerkost betekent van €3.813 excl. btw (of €4.613,73 incl.
btw).
Dit kan benomen worden van 27000007 - BI070000 - SANP00430 - UD113
2) De herinrichting van de inkomhal werd grotendeels uitgevoerd in de sluitingsperiode van 21
januari tot 1 februari 2020. Kort na de opening werden al enkele onpraktische zaken vastgesteld.
Daarom werden er kleine aanpassingen gedaan aan het kassameubel, de Vriendenbalie en de shop.
Op al deze plaatsen werden glazen wanden tegen tocht en inkijk geplaatst. Het vestiairemeubel
werd deels herdacht omdat bleek dat de bezoekers te vaak bedoeld of onbedoeld achter het
meubel kwamen waar de jassen van de bezoekers worden bewaard. Deze laatste aanpassingen zijn
voorzien om in de loop van maart uitgevoerd te worden.
De factuur voor het deel van de inkomhal en shop loopt daarmee op tot €75.578,90 excl. btw,
(€91.450,47 incl. btw), terwijl er gegund werd voor een bedrag van €58.313,90 excl. btw
(€70,559,82 incl. btw). Hetgeen een meerkost betekent van €17.265 excl. btw (of €20.890,65 incl.
btw).
Dit kan benomen worden van 27000007 - BI070000 - SANP00430 - UD113
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3) Het project 'Van Eyck in Brugge' is sinds de aanbesteding productie scenografie verder
ontwikkeld. Om het verhaal te verstevigen werd besloten drie filmpjes in de tentoonstelling op te
nemen. Hiervoor werden tafels ontworpen met metalen steunen waarin de schermen kunnen
worden gemonteerd. Deze werden aan de productie toegevoegd. Ook werd er gekozen om met
voorzetwanden voor de bestaande lambrisering te werken zodat de nieuwgeschilderde muren geen
onherstelbare schade zou oplopen van de scenografie. Herschilderen zal daardoor niet nodig zijn,
waardoor het Groeningemuseum wanneer de tentoonstelling wordt afgerond, maar zeer kort de
twee zalen van de tentoonstelling hoeft te sluiten. Beiden waren niet voorzien in de offertevraag en
worden als meerprijs toegevoegd aan de factuur. De factuur voor de productie scenografie voor
Van Eyck in Brugge daarmee op tot €11.654 excl. btw, (€14.101,34 incl. btw), terwijl er gegund
werd voor een bedrag van €6.470 excl. btw (€7.828,70 incl. btw). Hetgeen een meerkost betekent
van €5.184 excl. btw (of €6.272,64 incl. btw).
Dit kan benomen worden van 61462100 - BI070000 - SANP00511 - UD113.
Bovengenoemde bedragen werden toegevoegd aan de gunning productie scenografie aan de firma
3CS. Hierdoor gaat het factuurbedrag boven de grens van €100.000 (excl. btw). Deze meerkosten
worden daarom ter goedkeuring aan het College van Burgemeester en Schepenen en de
Gemeenteraad voorgelegd.
4) In het Groeningemuseum zijn nieuwe zitmeubelen geplaatst. Om deze meubelen esthetisch
mooi te laten aansluiten bij de kleuren van het tapijt en de muren werd gekozen voor een andere
stof dan de stalenboeken die bij de gunning werden voorgesteld. Daardoor ontstond een verhoging
van de kosten bij de firma Veva / Luxor interieur, Industrielaan 7 - B 9990 Maldegem.van €2025
excl. btw/€2450,25 incl. btw.
Dit kan benomen worden van 27000007 - BI070000 - SANP00430 - UD113.
Rechtsgrond(en)
Artikel 38/1 van het KB Uitvoering en Artikel 41,10° van het decreet lokaal bestuur

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI070000
• Uitvoerende dienst: U113
• Actie: SANP00430
• Rekening: 27000007
• Bestelaanvraag: 602004249
• Bedrag inclusief btw: €4.613,73
• Bedrag exclusief btw: €3.813
• Omschrijving: meerwerken productie scenografie herinrichting Groeningemuseum
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI070000
• Uitvoerende dienst: UD113
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• Actie: SANP00430
• Rekening: 27000007
• Bestelaanvraag: 602004249
• Bedrag inclusief btw: €20.890,65
• Bedrag exclusief btw: €17.265
• Omschrijving: meerwerken productie scenografie inkomhal en shop Groeningemuseum
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI070000
• Uitvoerende dienst: UD113
• Actie: SANP00511
• Rekening: 61462100
• Bestelaanvraag: 602004249
• Bedrag inclusief btw: €6.272,64
• Bedrag exclusief btw: €5.184
• Omschrijving: meerwerken productie scenografie voor tentoonstelling 'Jan van Eyck in
Brugge'
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI070000
• Uitvoerende dienst: UD113
• Actie: SANP00511
• Rekening: 27000007
• Bestelaanvraag: 602200000997
• Bedrag inclusief btw: €2.450,25
• Bedrag exclusief btw: €2.025
• Omschrijving: meerprijs zitmeubilair herinrichting Groeningemuseum

Besluit
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.
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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.
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Musea - ticketing Musea Brugge en Visit Bruges goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Karin Robert komt tussen.
Schepen Nico Blontrock antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het college van 16 maart, dossier 020_CBS_01289 (zie dossier in bijlage), werd goedkeuring
gegeven voor de opstart van een nieuw ticketingverhaal voor Musea Brugge en Visit Bruges.
Fase 1 van de mededingingsprocedure met onderhandeling werd hierin door het college
goedgekeurd en wordt nu ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Aansluitend hierop wensen Musea Brugge en Visit Bruges nu ook fase 2, het gedetailleerde
lastenboek voor te leggen.
Motivatie
Voor de realisatie van een ticketingsysteem, software en hardware, zullen Musea Brugge en Visit
Bruges overgaan tot het aanstellen van een leverancier via een mededingingsprocedure met
onderhandeling in twee fasen.
Musea Brugge en Visit Bruges leggen beide fasen samen voor aan de gemeenteraad van april.
Doordat de gemeenteraad van maart werd geannuleerd wijzigt de timing van fase 1 die werd
goedgekeurd in het college van 16 maart (dossier 2020_CBS_01289).
De nieuwe timing van de procedure is bijgevolg:
Fase 1 plaatsingsprocedure:
• Indiening kandidaturen: juni 2020,
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• beoordeling kandidaturen: juni 2020,
Fase 2 gedetailleerde opdrachtomschrijving:
• indienen offertes: juli/augustus 2020,
• onderhandelingen: augustus 2020,
Toewijzing van de opdracht: september 2020.
Streefdatum start online verkoop en nieuw kassaprogramma: periode 1 december 2020 - 1
februari 2021.
De beoordeling van fase 1 gebeurt op basis van kwalitatieve selectiecriteria (zie bijlage fase 1).
De beoordeling van fase 2 gebeurt op basis van vastgelegde gunningscriteria, zie hieronder.
Nr.

Beschrijving

Gewicht

1

Prijs software ticketing en kassaverkoop

10

2

Prijs hardware

10

3

Inhoud SLA

10

4

Beoordeling aangeboden functionaliteiten (waarvan 5
punten op interface met boekhouding)

30

5

Demonstratie

20

6

Projectaanpak met voorgestelde timing

20

Totaal gewicht gunningscriteria:

100

Het geraamde budget voor Musea Brugge is 250.000 euro (incl. btw) te spreiden over 2020 en
2021 voor opstart en implementatie software en aankoop hardware. Vanaf 2021 wordt jaarlijks
eveneens 50.000 euro (incl. btw) voorzien voor onderhoud, licenties, service en extra
ontwikkelingen tot 2028.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren zal het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
• Budget financiën: 100.000 euro op actie SA01171 te verschuiven in meerjarenplan 20-25
van jaar 2022 naar jaar 2020. Tussentijds kan er eventueel budget verschoven worden
van andere budgetposten (beleidsitems) investeringen in het jaar 2020 via interne afspraak
of interne kredietaanpassingen.
• 2020 BI07000 SABP00414 – 240020001: 50.000 euro beschikbaar
• 2020 BI07000 SABP00414 exploitatie: totaal 138.771,50 euro beschikbaar
• Momenteel maakt Toerisme Brugge gebruik van het online platform Regiondo Pro voor het
afhandelen van boekingen in het kader van toeristische wandelingen en excursies. De
huidige overeenkomst loopt tot 1/11/20 maar is verlengbaar met 4 x 1 jaar. Hiervoor is
een jaarlijks budget van 12.500€ voorzien in de meerjarenbegroting.
• Alle functionaliteiten worden vanuit de globaliteit van het budget gerealiseerd. We houden
daarbij rekening met de basisdoelstellingen die de dienst Toerisme, Financiën en Musea
Brugge gerealiseerd willen zien.
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Rechtsgrond(en)
Artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
Artikel 41, 10 ° van het decreet lokaal bestuur;

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
SPOEDADVIES
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Verdere info:
• Budget financiën: 100.000 euro op actie SA01171 te verschuiven in meerjarenplan 20-25
van jaar 2022 naar jaar 2020. Tussentijds kan er eventueel budget verschoven worden
van andere budgetposten (beleidsitems) investeringen in het jaar 2020 via interne afspraak
of interne kredietaanpassingen.
• 2020 BI07000 SABP00414 – 240020001: 50.000 euro beschikbaar
• 2020 BI07000 SABP00414 exploitatie: totaal 138.771,50 euro beschikbaar - wellicht zal dit
krediet in 2020 nog niet moeten aangesproken worden voor onderhoud van de software.
Het is dus nog beschikbaar voor andere zaken.
Dit advies geldt louter als een vrijblijvend financieel advies, niet als een rechtsgeldig, formeel
visum volgens het DLB. Bijgevolg blijft de betrokkene die de verbintenis aangaat persoonlijk
verantwoordelijk.
Financiële informatie
• Budget financiën: 100.000 euro op actie SA01171 te verschuiven in meerjarenplan 20-25
van jaar 2022 naar jaar 2020. Tussentijds kan er eventueel budget verschoven worden
van andere budgetposten (beleidsitems) investeringen in het jaar 2020 via interne afspraak
of interne kredietaanpassingen.
• 2020 BI07000 SABP00414 – 240020001: 50.000 euro beschikbaar
• 2020 BI07000 SABP00414 exploitatie: totaal 138.771,50 euro beschikbaar
• Momenteel maakt Toerisme Brugge gebruik van het online platform Regiondo Pro voor het
afhandelen van boekingen in het kader van toeristische wandelingen en excursies. De
huidige overeenkomst loopt tot 1/11/20 maar is verlengbaar met 4 x 1 jaar. Hiervoor is
een jaarlijks budget van 12.500€ voorzien in de meerjarenbegroting.

Besluit
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
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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.

Bijlagen
1.
2.

mededingingsprocedure fase1 - selectie leveranciers.docx
administratief dossier - fase 2 - ticketing.docx

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 20.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
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inkoopordernr. 602200000632
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01265
•

Rekening: 64960000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 20.000
• Bedrag exclusief btw: 20.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Mooov 2020-2025.doc
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OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur
2 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 MOOOV vzw, vertegenwoordigd door,

Marc Boonen, Directeur

wordt in uitvoering van volgende actie zoals opgenomen in het meerjarenplan 20142019: SA01265: We ondersteunen professionele culturele organisaties.

overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 20.000 € voor de organisatie
van een meerdaags filmfestival in Brugge.

Artikel 2
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De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

De vereniging zal door haar werking en communicatie bijdragen aan de beeldvorming van de stad
Brugge. Er wordt daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en
samenwerking. In elk geval zal het stadslogo worden gebruikt en de steun van het stadsbestuur
worden vermeld.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur
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De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens MOOOV

Marc Boonen
Directeur
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
het Mafestival, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 50.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
inkoopordernr. 602200000656
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Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA00912
• Rekening: 64960000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 50.000
• Bedrag exclusief btw: 50.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Mafestival 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur
2 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Het Festival van Vlaanderen Brugge , vertegenwoordigd door,

Goedele Bartholomeeusen, Zakelijk Directeur

wordt in uitvoering van volgende actie zoals opgenomen in het meerjarenplan 20202025: SA00912: Het MA-festival verankeren we verder in Brugge.

overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 50.000 € voor de organisatie
van het Mafestival in Brugge.

Artikel 2

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

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

De vereniging zal door haar werking en communicatie bijdragen aan de beeldvorming van de stad
Brugge. Er wordt daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en
samenwerking. In elk geval zal het stadslogo worden gebruikt en de steun van het stadsbestuur
worden vermeld.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Artikel 6

De stad stelt de Hallenzalen, ruimte in het Conservatorium en de Ryelandtzaal gratis ter
beschikking van het Mafestival, voor zover beschikbaar.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

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

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Het Festival van Vlaanderen Brugge

Goedele Bartholomeeusen
Zakelijk Directeur

54

2020_GR_00117

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 2.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°

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

inkoopordernr. 602200000718
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 2.000
• Bedrag exclusief btw: 2.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Salicional 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Salicional vzw, vertegenwoordigd door:
1 Sabine Deprest, Penningmeester
2 Ignace Michiels, Secretaris

Wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 2000 € voor de organisatie
van minstens 2 orgelconcerten in Brugge, onder de noemer Kathedraalconcerten.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

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

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Salicional vzw

Sabine Deprest

Ignace Michiels

Penningmeester
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Secretaris

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 25.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
inkoopordernr. 602200000718

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

Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA00872
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 25.000
• Bedrag exclusief btw: 25.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Exit 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Exit vzw, vertegenwoordigd door:

Luc Fossaert, voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 25.000 € voor de uitgave van
het magazine Exit. Het magazine zal 12 keer per jaar verschijnen, en gratis verdeeld worden op
publieke verdeelpunten. Het magazine zal steeds een kalender bevatten, die geput wordt uit de
uitdatabank, in overleg met de betrokken stadsdiensten. Het magazine zal ook redactionele
pagina’s bevatten, geschreven door een onafhankelijke redactie. Het magazine kan betalend zijn
voor abonnees, de inkomsten komen de vereniging toe.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-uitgever.

Artikel 2

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

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een publicatie die bijdraagt aan de uitstraling
van de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt
daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk
geval zal bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen.

Artikel 5

De effectieve uitbetaling van de subsidie hangt af van de beschikbare kredieten in het stadsbudget.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

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

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Exit vzw

Luc Fossaert
Voorzitter
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
de Brugse Klokkenspelvereniging, 2020-2025 goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend

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

In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 9.200 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
inkooporder: 602200000718
Opmerking: de vereniging kan gratis gebruik maken van de beiaard, binnenkoer Hallen en
eventueel zaken Hallen.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 9.200
• Bedrag exclusief btw: 9.200
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Brugse Klokkenspelvereniging 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 De Brugse Klokkenspelvereniging vzw

René Keereman, voorzitter
Paul De Gryze, secretaris

Wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 9.200 € voor het organiseren
minimaal 8 concerten met gastbeiaardiers en 2 beiaardplus concerten.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar en voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 mei van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Artikel 6

Voor het gebruik van de beiaard worden geen kosten aangerekend. Voor de beiaardplusconcerten
kan de vereniging gratis gebruik maken van de binnenkoer van de Hallen en een van beide
bovenzalen in geval van slecht weer. Bij concerten met een gastbeiaardier kan gratis gebruik
gemaakt worden van de Dumeryzaal. Het gebruik van deze zalen is onder voorbehoud van
beschikbaarheid. De vereniging zal tijdig reserveren en de nodige afspraken maken.

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

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens de Brugse Klokkenspelvereniging

René Keereman

Paul De Gryze

Voorzitter

57

Secretaris

2020_GR_00120

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden

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

Motivering
Visum verleend onder voorwaarden.
In het meerjarenplan 20-25 is slechts 1.450 euro voorzien. Dit moet rechtgezet worden naar
4.150 euro:
2020: bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, kredieten verschoven worden ipv het vragen
van extra kredieten
2021 t.e.m. 2025: via volgende aanpassing meerjarenplan.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Opmerking: de vereniging kan gratis gebruik maken van lokalen van het stadbestuur, kostuums en
toebehoren. Praalwagen wordt gratis getransporteerd.
inkooporder: 602200000716
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 4.150
• Bedrag exclusief btw: 4.150
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Brugse Belofte 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Het Comité van de Brugse Belofte, vertegenwoordigd door:

Jean-Luc Meulemeester, voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 4.150 € voor de organisatie
van de Processie van Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens, jaarlijks op 15 augustus.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar en voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Artikel 6

De vereniging kan, voor zover beschikbaar, gratis gebruik maken van lokalen van het
stadsbestuur.

Artikel 7

De vereniging kan gratis gebruik maken van kostuums en toebehoren, voor zover beschikbaar en
indien tijdig aangevraagd. De kostuum zullen gratis worden vervoerd van en naar de kleedruimte.

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

De praalwagen, die eigendom is van de vereniging, zal eveneens kosteloos worden
getransporteerd. Deze praalwagen wordt kosteloos opgeslagen in een lokaal van het Stadsbestuur.
De vereniging zal tijdig afspraken maken met betrokken stadsdiensten, met het oog op een vlotte
planning en samenwerking.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens De Brugse Belofte,

Jean-Luc Meulemeester, Voorzitter
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Anima Eterna, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie

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

De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 20.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Volgens de beheersovereenkomst is dit een algemene werkingssubsidie.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA00911
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 20.000
• Bedrag exclusief btw: 20.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Anima Eterna 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur
2 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020
EN

2 Anima Eterna Brugge, vertegenwoordigd door:

Ann Truyens, Zakelijk Directeur

wordt in uitvoering van volgende actie zoals opgenomen in het meerjarenplan 20202025: SA00911: Het orkest Anima Eterna Brugge, internationaal ambassadeur met
residentie in onze stad, verankeren we verder in Brugge.

overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 20.000 € ter ondersteuning
van de algemene werking van de organisatie.

Artikel 2

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

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

De vereniging zal door haar werking en communicatie bijdragen aan de beeldvorming van de stad
Brugge. Er wordt daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en
samenwerking. In elk geval zal het stadslogo worden gebruikt en de steun van het stadsbestuur
worden vermeld.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

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

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Anima Eterna Brugge

Ann Truyens
Zakelijk Directeur

Pol Van Den Driessche verlaat de zitting
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
het 11 Juli-Komitee, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 25.000 euro) voorzien.

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

Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 25.000
• Bedrag exclusief btw: 25.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

Besluit
Artikel 1
De beheersovereenkomst met het 11 Juli-Komitee voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1. 11-Juli Komitee 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020.

EN

2 Het 11Juli-Komitee, vertegenwoordigd door:
Pol Van Den Driessche, Voorzitter

Wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 25.000 € voor de organisatie
van de 11-juliviering in Brugge.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar en voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

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

De Voorzitter van de Gemeenteraad

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens het 11Juli-Komitee,

Pol Van Den Driessche
Voorzitter

Pol Van Den Driessche betreedt de zitting
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
het Comité voor Initiatief, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten voorzien:

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

INKOOPORDER

OMSCHRIJVING

602200000572

NOM0176: Koninklijk Comité voor Initiatief van Brugge VZW (21 Juli viering)

602200000573

NOM0177: Koninklijk Comité voor Initiatief van Brugge VZW (31 dec viering)

Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 25.000
• Bedrag exclusief btw: 25.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage voor de 21 juliviering
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 10.000
• Bedrag exclusief btw: 10.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage voor de eindejaarsviering

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

Bijlagen
1. Comite voor Initiatief 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Het Comité voor Initiatief, vertegenwoordigd door:

1 Erwin De Jonghe, Voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van :
-

25.000 € voor de organisatie van de 21-juliviering in Brugge.

-

10.000 € voor de organisatie van de eindejaarsviering op 31 december in Brugge.

Deze subsidies en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekenen
niet dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het
evenement.

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

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar en voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten. Voor zover nodig en beschikbaar kan de vereniging kosteloos gebruik maken van
stadslokalen.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

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

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens het Comité voor Initiatief

Erwin De Jonghe,
Voorzitter
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
het Kantcentrum, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend

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

Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 12.500 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
inkoopordernummer: 602200000544
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01265
• Rekening: 6490000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 12.500
• Bedrag exclusief btw: 12.500
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Kantcentrum 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur
2 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020
EN

2 Het Kantcentrum vzw, vertegenwoordigd door,

Nico Blontrock, Voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 5.500 € voor haar integrale
werking als Kantcentrum in Brugge. Om de cultureel-erfgoedwerking van het Kantcentrum verder
te laten groeien wordt een aanvullende subsidie van 7.000 € voorzien.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

De vereniging zal door haar werking en communicatie bijdragen aan de beeldvorming van de stad
Brugge. Er wordt daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en
samenwerking. In elk geval zal het stadslogo worden gebruikt en de steun van het stadsbestuur
worden vermeld.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Artikel 6
Erfgoedcel Brugge biedt inhoudelijke ondersteuning bij de concrete inzet van de aanvullende
subsidie in kader van de cultureel-erfgoedwerking.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

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

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Het Kantcentrum

Nico Blontrock,
Voorzitter
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Kaap, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan zijn de nodige kredieten voorzien:

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

KAAP vzw - 20.000 euro per jaar inkooporder 602200000658
KAAP vzw (Jazz Brugge) 8.900 euro per jaar
inkooporder 602200000556
Opmerking voor toelage van 14.000 euro op SA01264: In het meerjarenplan is het nodig krediet
t.b.v. 14.000 euro per jaar voorzien, alleen moet de naam aangepast worden van De Werf
(September Jazz) naar Kaap vzw (festival Amok). Inkoopordernr. is hier: 602200000584.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA00915
• Rekening: 6490000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 20.000
• Bedrag exclusief btw: 20.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA00915
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 8.900
• Bedrag exclusief btw: 8.900
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage voor Jazz Brugge
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 14.000
• Bedrag exclusief btw: 14.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Kaap 2020-2025.doc

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

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur
2 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Kunstencentrum Kaap vzw, vertegenwoordigd door:
1 Bart Caron, Voorzitter
2 Rolf Quaghebeur, Directeur

wordt in uitvoering van volgende actie zoals opgenomen in het meerjarenplan 20202025:

SA00915: Cultuurhuis ‘Kaap’ kan functioneren als unieke eigenzinnige aanvulling op het
centrale aanbod.

overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van:
-

14.000 € voor de organisatie van Amok

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

-

20.000 € voor de werking als Kunstencentrum in Brugge

-

8.900 € voor de organisatie van Jazz Brugge

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

De vereniging zal door haar werking en communicatie bijdragen aan de beeldvorming van de stad
Brugge. Er wordt daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en
samenwerking. In elk geval zal het stadslogo worden gebruikt en de steun van het stadsbestuur
worden vermeld.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

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

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Kaap

Rolf Quaghebeur

Bart Caron

Directeur
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Voorzitter

2020_GR_00126

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

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

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 7.500 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
inkoopordernr. : 602200000632
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 7.500
• Bedrag exclusief btw: 7.500
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Razor Reel 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020.

EN

2 Razor Reel vzw, vertegenwoordigd door:

Joke Ruysschaert, Artistiek Directeur

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 7.500 € voor de organisatie
van een meerdaags Filmfestival voor ‘fantastische film’

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

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

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Razor Reel

Joke Ruysschaert
Artistiek Directeur.
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Vormingplus, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
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Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 20.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
In de beheersovereenkomst worden geen specifieke vormingen opgelegd ("aanbod van cursussen
niet-formele vorming te Brugge). Is dus een algemene subsidie.
Inkoopordernr.: 602200000632
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01265
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 20.000
• Bedrag exclusief btw: 20.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Vormingplus 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur
2 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Vormingplus Brugge vzw, vertegenwoordigd door:
1 Martine Meganck, Voorzitter
2 Anne Van Paemel, Ondervoorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 20.000 € voor de organisatie
van een aanbod van cursussen niet-formele vorming in Brugge.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.
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Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de
organisatie tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens
een schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000
Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

De vereniging zal door haar werking en communicatie bijdragen aan de beeldvorming van de stad
Brugge. Er wordt daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en
samenwerking. In elk geval zal het stadslogo worden gebruikt en de steun van het stadsbestuur
worden vermeld.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht
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Namens Vormingplus

Martine Meganck

Anne Van Paemel

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 5.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Inkoopordernr.: 602200000571
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
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• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 5.000
• Bedrag exclusief btw: 5.000
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. We Can Dance 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 We Can Dance bvba, vertegenwoordigd door

Bart Roman

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 5000 € voor de organisatie
van een tweedaags muziekfestival op het evenementenplatform in Zeebrugge.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.

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

Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de organisatie
tijdens dat jaar. Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de
organisatie tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens
een schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000
Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

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

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens We Can Dance bvba

Bart Roman
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Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met
Fedekam, 2020-2025 - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De Gemeenteraad keurde in november 2019 de meerjarenbegroting goed. Daarin zijn een aantal
nominatieve toelagen opgenomen. Er wordt een beheersovereenkomst opgemaakt die de verdere
modaliteiten regelt.
Motivatie
De beheersovereenkomst legt de afspraken voor de periode 2020-2025 vast.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend

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

In 2020 is het krediet aangepast na een interne kredietaanpassing naar 2.400 euro. Dit is gebeurd
naar aanleiding van een aanpassing van subsidies aan sociaal-culturele verenigingen (2020GR_00052 goedgekeurd in de gemeenteraad februari 2020). Voor de jaren 2021 en verder moet
de subsidie aangepast worden (met compensatie). Dit kan via de eerstvolgende aanpassing van
het meerjarenplan.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
inkoopordernummer: 602200000594
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-25
• Beleidsitem: BI070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 2.400
• Bedrag exclusief btw: 2.400
• Omschrijving: jaarlijkse nominatieve toelage

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

Bijlagen
1. Fedekam 2020-2025.doc

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 vzw Koninklijke Fedekam West, vertegenwoordigd door:
1 Piet De Langhe, Voorzitter
2 Marc Monstrey, Secretaris

Wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 2.400 € voor de organisatie
van de Internationale Fedekam Taptoe in Brugge.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-organisator van het evenement.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.
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Artikel 3

Het subsidiebedrag wordt vooraf uitbetaald, bij het begin van elk boekjaar voor de organisatie
tijdens dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Indien de vereniging voor de Vlaamse
overheid een werkingsverslag dient op te maken, dan kan hetzelfde document als werkingsverslag
voor deze subsidie worden gebruikt, voor zover de besteding van de stadssubsidie eruit afgeleid
kan worden. Het stadsbestuur kan ten allen tijde verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een activiteit die bijdraagt aan de uitstraling van
de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt daarbij
gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk geval zal
bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.
De vereniging zal in overleg treden met het stadsbestuur over de communicatiestrategie en de
planning, en de richtlijnen terzake opvolgen. Het stadsbestuur zal de activiteit zelf actief mee
promoten via haar communicatiekanalen.

Artikel 5

De logistieke steun zal worden verleend conform de bepalingen van het reglement op de stedelijke
uitleendiensten.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 28 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur
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De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Koninklijke Fedekam West

Voorzitter

Secretaris

Piet De Langhe

Marc Monstrey
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Cultuurbeleidscoördinator - minieme aanpassingen van
twee reglementen subsidiëring - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Dankzij een aantal verschuivingen binnen bestaande budgetten van de cluster cultuur, kunnen de
subsidiebedragen van volgende categorieën verenigingen geïndexeerd worden: sociaal-culturele
verenigingen (puntensysteem), amateurtoneelverenigingen, HAFABRA, verenigingen met een
contract en feestcomités.
Motivatie
De bedragen voor de verenigingen met contract zijn nominatief vastgelegd. De verlenging van deze
contracten wordt via een andere nota voorgelegd aan het College.
Voor de overige categorieën worden sommige subsidiebedragen vermeld in de reglementen. Deze
bedragen moeten dus aangepast worden. Elke aanpassing van de reglementen moet voorgelegd
worden aan de gemeenteraad.
Concreet gaat het om volgende minieme wijzigingen in de reglementen:
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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
-

Artikel 7: 1.000 euro wordt vervangen door 1.200 euro.

De integrale reglementen (inclusief voorgestelde aanpassing) zijn terug te vinden in bijlage bij deze
nota.
Eveneens in bijlage: het gunstig advies van de culturele raad over deze aanpassingen.

Besluit
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
-

Artikel 7: 1.000 euro wordt vervangen door 1.200 euro.

Bijlagen
1.
2.
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Stedelijk reglement voor de erkenning en subsidiëring van Brugse culturele verenigingen 2 aanpassingen bedragen.doc
Stedelijk reglement voor ondersteuning van Brugse Feestcomités - 1 aanpassing.doc

2020_GR_00134

Cultuurbeleidscoördinator - nominatieve toelagen correcties op MJP - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
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Bij het nakijken van de toelagen opgenomen in het MJP 2020-2025 duiken enkele fouten op. Het
gaat niet om nieuwe toelagen, wel om continuering van toelagen uit het vorige MJP. De
voorgestelde correcties beantwoorden aan het criterium dat toelagen op het niveau van 2019
blijven.
• De toelage voor de Brugse Belofte (Processie van Blindekens) is ingeschreven als 1.450 €,
dit moet 4.150 € zijn.
• De toelage aan Brugge Plus voor de cultuurmarkt van 15.000 € is niet opgenomen.
• De toelage aan het Kamerorkest van 6.950 € is niet opgenomen.
• De toelage aan het Kamerorkest voor 2019 is per vergissing niet overgedragen naar 2020
en dient nog voorzien te worden.
• De werkingstoelage voor het Concertgebouw is voor 2020 ingeschreven voor 472.891 € ipv
475.000 €. De overige begrotingsjaren zijn correct.
Deze correcties worden voorgelegd aan de Gemeenteraad, om vervolgens verwerkt te worden in
het MJP 2020-2025.
Motivatie
De toelagen kunnen zo gecontinueerd worden.

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
Visum verleend op voorwaarde dat het krediettekort via een IKA (van werkingkosten naar toelagen
binnen cluster cultuur of elders) of herziening meerjarenplan 2020-2025 voorzien wordt.
Gunstig om de nominatieve toelagen te laten toekennen door de gemeenteraad voor het ganse
meerjarenplan.
Er wordt gevraagd om de uitgave te prefinancieren. Gezien er gestreefd wordt naar het zo min
mogelijk voorzien van extra krediet, maar in plaats daarvan voorkeur te geven aan het verschuiven
van kredieten, is prefinancieren niet nodig wanneer gebruik gemaakt wordt van verschuiving
kredieten via IA of IKA. Ook moet hier gekeken worden wanneer de uitbetaling effectief moet
plaatsvinden.
Vermits de uitvoerende dienst (UD053) voor sommige subsidies nog geen bestelaanvraag heeft
opgemaakt, valt de kredietcontrole onder de verantwoordelijkheid van de budgetbeheerder
(BI070901).
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: Bi070901
• Actie: SA00884
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: 15.000
• Bedrag exclusief btw: 15.000
• Omschrijving: Toelage voor de organisatie van de Cultuurmarkt.
• Dienstjaar: 2020-2025
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• Beleidsitem: Bi070901
• Actie: SA01264
• Rekening: 64960100
• Bestelaanvraag: IO 602200000716
• Bedrag inclusief btw: 4.150
• Bedrag exclusief btw: 4.150
• Omschrijving: Toelage voor de Brugse Belofte
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: Bi070901
• Actie: SA01265
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: 6.950 €
• Bedrag exclusief btw: 6.950 €
• Omschrijving: Toelage voor Het Kamerorkest
• Dienstjaar: 2019
• Beleidsitem: Bi070901
• Actie: SA01265
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag:
• Bedrag inclusief btw: 6.950 €
• Bedrag exclusief btw: 6.950 €
• Omschrijving: Toelage voor Het Kamerorkest - hernemen nav ten onrechte afgesloten
inkooporder
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: Bi070901
• Actie: SA00910
• Rekening: 64900000
• Bestelaanvraag: IO 602200000719
• Bedrag inclusief btw: 475.000 €
• Bedrag exclusief btw: 475.000 €
• Omschrijving: werkingstoelage Concertgebouw 2020

Besluit
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).
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• Overdracht van toelage 2019 voor het Kamerorkest, 6.950 euro (2020).
• Werkingstoelage van 475.000 euro voor het Concertgebouw (2020).
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Cultuurbeleidscoördinator - ondersteuning Brugse
Periodieke Erfgoedpublicaties - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Brugge kent van oudsher drie erfgoedtijdschriften:
• Het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge bestaat sinds 1838 en brengt al even lang
de 'Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge' uit. Het tijdschrift
verschijnt 2 keer per jaar, de jaargangen tot 1939 zijn ook online te raadplegen.
• De Heemkundige kring Maurits van Copenolle geeft sinds 1961 Brugs Ommeland uit.
• Biekorf verschijnt sinds 1890 en heeft zijn wortels in Rond de Heerd van Guido Gezelle.
In het kader van het erfgoeddecreet diende de lokale ondersteuning van deze tijdschriften vanaf
2014 te verlopen via een reglement (in bijlage). Het Genootschap ontvangt zo 4.000 euro, Biekorf
eveneens 4.000 euro en Brugs Ommeland 2.000 euro. Deze bedragen waren een continuering van
de bestaande situatie voor 2014.
Het reglement liep af eind 2019, de voorwaarden uit het erfgoeddecreet zijn ondertussen niet meer
van toepassing. Met het oog op het beperken van de administratieve last voor deze verenigingen is
het aangewezen om de relatief zware procedure uit het reglement te laten vallen. De subsidies
kunnen nominatief voorzien worden, de voorwaarden worden vastgelegd in een
beheersovereenkomst.
Deze verschuiving is budgetneutraal en geeft continuïteit aan de bestaande situatie.
Motivatie
Door het besluit kunnen de toelagen met een beperking van de planlast worden toegekend.

Financiële informatie
Visum verleend
Motivering
Visum verleend
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In het meerjarenplan 20-25 zijn de nodige kredieten (jaarlijks 10.000 euro) voorzien.
Rechtsgrond: Decreet lokaal bestuur art. 41, 23°
Inkoopordernummers:
Genootschap voor Geschiedenis te Brugge: 601200005990
Biekorf: 601200005991
Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle: 601200005992
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: bi070901
• Actie: SA00872
• Rekening: 64910100
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: - 10.000 €
• Bedrag exclusief btw: -10.000 €
• Omschrijving: reglementaire toelagen voor erfgoedpublicaties
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: bi070901
• Actie: SA00872
• Rekening: 6490000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 4.000 €
• Bedrag exclusief btw: 4.000 €
• Omschrijving: Nominatieve toelage voor het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: bi070901
• Actie: SA00872
• Rekening: 6490000
• Bestelaanvraag: nvt
• Bedrag inclusief btw: 4.000 €
• Bedrag exclusief btw: 4.000 €
• Omschrijving: Nominatieve toelage voor Biekorf
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: bi070901
• Actie: SA00872
• Rekening: 6490000
• Bestelaanvraag: nvt
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• Bedrag inclusief btw: 2.000 €
• Bedrag exclusief btw: 2.000 €
• Omschrijving: Nominatieve toelage voor de Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle.

Besluit
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.
Artikel 4
De beheersovereenkomst met Biekorf wordt goedgekeurd.

Bijlagen
1.
2.
3.

Biekorf 2020-2025.doc
Brugs Ommeland 2020-2025.doc
Genootschap 2020-2025.doc
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OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Biekorf , vertegenwoordigd door:

Peter De Baets, Voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 4.000 € voor de uitgave van
het tijdschrift Biekorf. De publicatie zal 4 maal per jaar verschijnen en zich wijden aan Brugs
cultureel erfgoed, geschiedenis, kunstgeschiedenis of volkscultuur. De zetel van de vereniging zal
zich steeds in Brugge bevinden.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-uitgever.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.
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Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een publicatie die bijdraagt aan de uitstraling
van de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt
daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk
geval zal bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 22 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens Biekorf

Peter De Baets
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Voorzitter
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OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle , vertegenwoordigd door:

…, Voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 2.000 € voor de uitgave van
het tijdschrift Brugs Ommeland. De publicatie zal 4 maal per jaar verschijnen en zich wijden aan
Brugs cultureel erfgoed, geschiedenis, kunstgeschiedenis of volkscultuur. De zetel van de
vereniging zal zich steeds in Brugge bevinden.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-uitgever.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.
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Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een publicatie die bijdraagt aan de uitstraling
van de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt
daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk
geval zal bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 22 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens de Heemkundige kring Maurits van Coppenolle
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Voorzitter

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

OVEREENKOMST

Tussen:

1 Het stadsbestuur van Brugge, vertegenwoordigd door:

1 Mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter van de Gemeenteraad
2 De Heer Colin Beheydt, Algemeen Directeur

handelend in naam en voor rekening van de stad Brugge en in uitvoering van de beslissing
van de Gemeenteraad van 28 april 2020

EN

2 Genootschap voor Geschiedenis te Brugge , vertegenwoordigd door:

André Vandewalle, Voorzitter

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Stad Brugge geeft aan de vereniging een jaarlijkse subsidie van 4.000 € voor de uitgave van
de ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge’. De publicatie zal 2 maal per
jaar verschijnen en zich wijden aan Brugs cultureel erfgoed, geschiedenis, kunstgeschiedenis of
volkscultuur. De zetel van de vereniging zal zich steeds in Brugge bevinden.

Deze subsidie en andere steun die de vereniging vanwege het stadsbestuur ontvangt, betekent niet
dat de stad optreedt als of verantwoordelijkheid draagt als mede-uitgever.

Artikel 2

De overeenkomst gaat in bij ondertekening en loopt tot 31 december 2025.
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Artikel 3

Het subsidiebedrag zal worden vereffend bij de aanvang van het boekjaar, voor de werking tijdens
dat jaar. Om uitbetaling van de subsidie te verzoeken zal de vereniging telkens een
schuldvordering richten aan: Stadsbestuur Brugge, Dienst Cultuurbeleid, Burg 12, 8000 Brugge.

De vereniging dient een werkingsverslag in voor 1 april van het volgende jaar. Het werkingsverslag
bestaat zowel uit een inhoudelijke rapportage als een financiële afrekening. De integrale
jaarrekening van de vereniging zal steeds als bijlage bij het werkingsverslag worden gevoegd.
Voorts gelden de wettelijke bepalingen van het decreet lokaal bestuur, de gemeentelijke
boekhouding en het administratief toezicht onverminderd. Het stadsbestuur kan ten allen tijde
verdere rechtvaardigingsstukken opvragen.

Indien het werkingsverslag niet wordt aanvaard, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of
gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 4

Aangezien de vereniging wordt gesubsidieerd voor een publicatie die bijdraagt aan de uitstraling
van de stad, zal zij voor de communicatie ervan samenwerken met het stadsbestuur. Er wordt
daarbij gestreefd naar een maximale synergie, in een geest van overleg en samenwerking. In elk
geval zal bij elke communicatie het stadslogo worden gebruikt.

Opgemaakt te Brugge in twee exemplaren, op 22 april 2020

Namens het stadsbestuur Brugge:

De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Namens het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

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

André Vandewalle
Voorzitter

Cultuurcentrum
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Cultuurcentrum - nieuw adviesorgaan voor het
cultuurcentrum - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Het beheer van het cultuurcentrum tot nu toe:
Cultuurcentrum Brugge is een stedelijke dienst. De belangrijkste beheerstaken, dit zijn de taken
die in een vzw tot de bevoegdheden van een raad van bestuur en een algemene vergadering
behoren, worden door het schepencollege en de gemeenteraad waargenomen. Zij zijn diegenen die
onder meer de strategische lijnen goedkeuren, de budgetten bepalen en het personeelsbeleid
voeren.
Daarnaast is er een socio-culturele raad die zich buigt over het stedelijk cultuurbeleid en in die
context ook advies kan geven over het cultuurcentrum. De socio-culturele raad vindt haar basis in
de cultuurpactwetgeving.
Er bestond een beheersorgaan voor het cultuurcentrum dat paritair was samengesteld uit
vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad en vertegenwoordigers van de
socio-culturele raad, aangevuld met enkele experten uit het culturele veld. Zij gaf advies over
inhoudelijke en strategische zaken.
Sinds vele jaren bestaat er een prospectiegroep in het cultuurcentrum. Dit zijn 8 vrijwillige
cultuurliefhebbers die in opdracht van het cultuurcentrum bepaalde voorstellingen gaan
prospecteren en daarover rapporteren aan de programmatoren. De samenstelling hiervan is ad hoc
gebeurd: trouwe bezoekers, mensen met een specifieke expertise enz. die door de directie werden
geselecteerd. Deze groep heeft een adviserende bevoegdheid met betrekking tot de
programmering van Cultuurcentrum Brugge.
De noodzaak van een adviesorgaan:
In vergelijking met een vzw die met één raad van bestuur werkt, zijn er voor het cultuurcentrum
vijf organen waarin de inhoudelijke werking wordt besproken: het schepencollege, de
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gemeenteraad, het beheersorgaan, de socio-culturele raad en de prospectiegroep. Dat brengt
overlappingen met zich mee en vergt heel wat vergadertijd.
Volgens de cultuurpactcommissie is een afzonderlijk formeel beheersorgaan voor het
cultuurcentrum niet langer nodig aangezien er een socio-culturele raad is geïnstalleerd. Het
vroegere beheersorgaan van het cultuurcentrum kan worden afgeschaft.
Dit neemt niet weg dat er voor het stadsbestuur en de ploeg van het cultuurcentrum een blijvende
noodzaak blijft bestaan aan advies en feedback over inhoudelijke kwesties.
Daarnaast is er ook nood aan nieuwe modellen van burgerparticipatie. De prospectiegroep is daar
een goed voorbeeld van maar ook via Brugotta, Amaze worden inspanningen gedaan om het
draagvlak en de betrokkenheid van het cultuurcentrum te verbreden.
De samenstelling tot nu toe, met de nadruk op vertegenwoordigers uit de politieke en socioculturele wereld is te eenzijdig. De politici hebben reeds een stem in het stadsbestuur die de
inrichtende macht is. De vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen kunnen hun stem
reeds laten horen via de socio-culturele raad. Kunstenaars, deskundigen op gebied van kunsten of
doelgroepenwerkingen komen niet aan bod. Tot op heden is er weinig aandacht voor
maatschappelijke representativiteit.
Motivatie
Voorstel voor een nieuw adviesorgaan:
Het adviesorgaan dat op dit ogenblik het meest intensief betrokken is bij de inhoudelijke werking is
de prospectiegroep. De leden hebben door hun ervaring ook een deskundigheid in een of meerdere
kunstvormen. Daarom zouden we deze groep integreren in een nieuw adviesorgaan.
De huidige prospectiegroep willen we meer dan vroeger een plek van overleg en advies maken. Tot
nu toe werden vooral voorstellingen besproken, we willen echter ook feedback en advies over de
inhoudelijke keuzes en strategische lijnen van het cultuurcentrum. Daarom zullen we de groep
opdelen in drie werkgroepen: theater, dans en muziek.
De huidige prospectiegroep is echter onvoldoende representatief, noch naar hun deskundigheid,
noch naar hun maatschappelijke representativiteit.
Om een echt adviesorgaan te zijn moeten er ook de volgende profielen in zetelen:
• mensen met deskundigheid op gebied van werking met lokaal talent
• ook naar deskundigheid in specifieke kunsten is er soms nog een leemte ( beeldende
kunsten, circus…)
• een goede spreiding van leeftijd en geslacht
• mensen met een specifieke expertise over de doelgroepen waarop we willen inzetten.
Bovendien zijn niet alle leden van de prospectiegroep geïnteresseerd om ook over de bredere
strategie na te denken.
Het nieuwe beheersorgaan willen we als volgt samenstellen:
- Drie vertegenwoordigers uit de prospectiegroepen.
- Twee vertegenwoordigers van de socio-culturele raad. Op die manier hebben de verenigingen als
gebruikers van het cultuurcentrum een stem.
- Het cultuurcentrum wil elk seizoen werken met 3 huiskunstenaars: artiesten die gedurende één
seizoen creëren, een deel curatorschap opnemen en mee nadenken over de strategie van het
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cultuurcentrum. Deze drie kunstenaars kunnen drie wisselende leden van het adviesorgaan zijn. Op
die manier hebben ook scheppende kunstenaars een stem.
- Daarnaast worden 3 leden gezocht met een specifieke deskundigheid of representativiteit die nog
niet aanwezig is bij de andere leden. Dat kan een expertise zijn op gebied van doelgroepen,
werken met lokaal talent, promotie etc.
- De schepen van cultuur is van ambtswege lid en voorzitter van de adviesraad.
- De cultuurbeleidscoördinator wordt uitgenodigd.
De samenstelling gebeurt door het schepencollege op voordracht van de directie.
Doel van het adviesorgaan:
Het adviesorgaan geeft Inhoudelijk advies en feedback aan de staf van het cultuurcentrum en aan
het stadsbestuur. Voorbeelden van vragen waarover advies kan komen:
• Festivals versus het reguliere aanbod?
• De evenwichten tussen de kunsten?
• Hoe moet het cultuurcentrum zich profileren?
• Hoe kunnen we onze doelgroepenwerking versterken?
• Wat zijn de leemtes in het aanbod?
• Hoe ziet de cultuurbeleving er in de toekomst uit?
• Rol van het cultuurcentrum in de stad en in de buurt?
Werking van het adviesorgaan
Omdat het een adviesorgaan betreft, hoeft er bij de leden geen eensgezindheid te bestaan over de
adviezen. Er hoeft ook niet gestemd te worden. De verschillende meningen moeten wel correct in
het verslag worden opgenomen zodat het stadsbestuur en de directie met de argumenten rekening
kunnen houden.
Een deel van de leden kan zich in werkgroepjes over specifieke uitdagingen buigen. Daarbij kunnen
ook niet-leden met een specifieke expertise over het thema worden uitgenodigd.
Daarnaast neemt de directeur van het cultuurcentrum 2 keer per jaar deel aan de socio-culturele
raad om daar feedback en advies te krijgen.

Besluit
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.

Bijlagen
1. Organiek reglement adviesorgaan cultuurcentrum.docx

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

Organiek reglement adviesorgaan Cultuurcentrum Brugge legislatuur 2019-2024 Voorstel van 06/03/2020

Titel I – De opdracht en de bevoegdheden van het adviesorgaan

Art. 1

Er wordt een adviesorgaan opgericht met als opdracht de inrichtende overheid, zijnde het College
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, en de directie bij te staan in het beheer van
het Cultuurcentrum Brugge.

Art. 2

§ 1. Het adviesorgaan heeft adviserende bevoegdheid over de diverse aspecten van het beheer van
Cultuurcentrum Brugge en in het bijzonder over de beleidsplanning en inhoudelijke werking.

§ 2. Om de bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen heeft het adviesorgaan
recht op informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid
betreffende Cultuurcentrum Brugge.

Titel II – Samenstelling van het adviesorgaan

Art. 3

§ 1. De leden van het adviesorgaan weerspiegelen in hun totaliteit zo goed mogelijk de gebruikers
en de doelgroepen van het cultuurcentrum. Daarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de
genders, de leeftijden, bevolkingsgroepen van Brugge en de verschillende expertises.

§ 2. De leden hebben een profiel waarin één of meerdere van de onderstaande competenties
aanwezig zijn:
-

Een
Een
Een
Een

deskundigheid op gebied van werking met lokaal talent
deskundigheid in de kunstenvormen die aan bod komen in het cultuurcentrum.
specifieke expertise over de doelgroepen waarop het cultuurcentrum wil inzetten.
deskundigheid die representatief is voor de gebruikers van de infrastructuur.

§ 3. Het aantal leden van het adviesorgaan bedraagt maximaal 12 leden.
-

De schepen van Cultuur is ambtshalve lid en voorzitter.
Maximaal drie leden van de prospectiegroepen in het cultuurcentrum kunnen lid worden
van de adviesraad.
Twee leden worden afgevaardigd door de stedelijke socioculturele adviesraad.
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-

-

Drie leden zijn de huiskunstenaars van het cultuurcentrum gedurende een seizoen. Ze zijn
voor de duurtijd van een seizoen lid.
Drie leden worden door het schepencollege op voordracht van de directie benoemd. Daarbij
wordt gezocht naar mensen met een expertise die nog onvoldoende aanwezig is bij de
overige leden.
De cultuurbeleidscoördinator wordt ambtshalve uitgenodigd.

§ 4. De Cultuurfunctionaris-directeur van het Cultuurcentrum Brugge woont de vergaderingen bij
maar kan ook andere medewerkers uitnodigen.

§ 5. De leden van het adviesorgaan worden benoemd door het schepencollege op voorstel van de
directie.

Art. 4

De toetreding tot het adviesorgaan behelst de aanvaarding van het organiek reglement en houdt
de verplichting in tot het nakomen ervan.

Art. 5

§ 1. De hoedanigheid van lid van het adviesorgaan wordt verloren:
1.
2.
3.
4.
5.

Door in dienst te treden als personeelslid van Cultuurcentrum Brugge;
Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van het
adviesorgaan meegedeeld te worden;
Door overlijden of rechtsonbekwaamheid;
Door uitsluiting, waarover het adviesorgaan met een meerderheid van twee derden van de
aanwezige stemgerechtigde leden beslist;
Door een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende samenkomsten van het
adviesorgaan.

§ 2. Na de installatie van een nieuwe gemeenteraad moet het adviesorgaan opnieuw worden
samengesteld. Het vroegere adviesorgaan blijft echter in functie totdat het nieuw samengesteld
adviesorgaan is geïnstalleerd. Het lidmaatschap valt samen met de legislatuur. Bij een nieuwe
legislatuur wordt minstens de helft van de leden vernieuwd. Geen enkel lid kan langer dan 2
legislaturen zetelen.

§ 3. Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door redenen vermeld in dit artikel,
wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien door het schepencollege.

Titel III – De werking van het adviesorgaan

Art. 6

De schepen bevoegd voor Cultuurcentrum Brugge wordt ambtshalve voorzitter van het
adviesorgaan van Cultuurcentrum Brugge.
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Art. 7

§1. Het adviesorgaan komt ten minste 2 maal per jaar samen of meer indien de belangen van
Cultuurcentrum Brugge het vereisen.

§2. De uitnodiging wordt na goedkeuring door de voorzitter digitaal bezorgd aan de leden. De
uitnodiging, samen met de agenda, wordt ten minste acht dagen voor de bijeenkomst digitaal
verstuurd naar de stemgerechtigde leden.

§3. De agenda wordt samengesteld door de voorzitter, in overleg met de cultuurfunctionarisdirecteur.

§4. Op de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat ten minste acht dagen voor de
samenkomst door een stemgerechtigd lid wordt ingediend bij de voorzitter(ster).

Art. 8

Het adviesorgaan kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Art. 9

Het adviesorgaan hoeft geen unaniem advies uit te brengen. Alle standpunten moeten in het
verslag aan bod komen.

Art. 10

§1. Van elke bijeenkomst van het adviesorgaan wordt een verslag opgesteld door een medewerker
van het cultuurcentrum.

§2. De leden ontvangen een verslag van de samenkomsten van het adviesorgaan, dat formeel
wordt goedgekeurd op de eerstvolgende samenkomst.

Titel IV – Werkgroepen

Art. 11

§1. Het adviesorgaan kan werkgroepen vormen in functie van de haar toevertrouwde
bevoegdheden. Het voorzitterschap van deze werkgroepen wordt steeds waargenomen door een lid
van het adviesorgaan. In de schoot van deze werkgroepen kan beroep gedaan worden op niet-
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leden van het adviesorgaan in functie van hun deskundigheid. Deze externe deskundigen hebben
geen stemrecht.

§2. Het adviesorgaan kan, indien aangewezen en in functie van bepaalde agendapunten,
deskundigen met een raadgevende stem uitnodigen.

Titel V – Verzekeringen en vergoedingen

Art. 12

Het adviesorgaan ressorteert onder het gemeentebestuur. Ter dekking van de risico’s ‘Burgerlijke
Aansprakelijkheid’, ‘Rechtsbijstand’, zal het gemeentebestuur de nodige verzekeringspolissen
afsluiten voor de leden van het adviesorgaan.

Art. 13

De leden ontvangen 5 keer 2 vrijkaarten voor voorstellingen in het cultuurcentrum.

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Brugge ontvangt een subsidie voor de bibliotheekwerking van de gevangenis op het grondgebied.
Deze subsidiëring werd mogelijk gemaakt door een convenant dat gesloten is met de Vlaamse
overheid. Het convenant trad in werking op 1 januari 2014 en liep ten einde op 31 december 2019.
Eind vorig jaar verleende het College principieel goedkeuring aan de verlenging in afwachting van
de definitieve convenant. In dit dossier wordt goedkeuring gevraagd voor een verlenging van dit
convenant voor de periode 2020-2025.
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Motivatie
In de Brugse gevangenis verblijven ongeveer 800 gedetineerden voor wie de gevangenisbibliotheek
een belangrijke plaats inneemt. Mede dankzij de financiële ondersteuning via het convenant, kon
de bibliotheek de afgelopen jaren tegemoetkomen aan hun noden m.b.t. informatie en
ontspanning, het mentale isolement doorbreken en hun ontwikkeling en reïntegratie bevorderen.
Bovendien worden in samenwerking met de partners in de gevangenis educatieve en
leesbevorderende activiteiten ontwikkeld.
Gezien de specifieke omstandigheden en populatie (meertaligheid bv.) is de organisatie een
complexe materie. De inbreng van de Openbare Bibliotheek o.m. met de detachering van een
halftijdse medewerker, met specifieke know how en contacten, is cruciaal in dit geheel. Ook de
ondersteuning naar de aankoop van collecties toe is noodzakelijk. Het project is succesvol, wat
blijkt uit de positieve reacties en de cijfers. De gevangenis is zeer geïnteresseerd in een verdere
samenwerking.
De bibliotheek wenst de werking van de gevangenisbibliotheek verder te zetten en is vragende
partij om, via het afsluiten van een convenant voor de periode 2020-2025, verder gebruik te
maken van de financiële ondersteuning door de Vlaamse overheid. (zie bijlage 1 voor het
convenant 2020-2025). Voor de Brugse gevangenisbibliotheek wordt door de Vlaamse Overheid, na
afsluiten van het convenant, een regulier subsidiebedrag voorzien van jaarlijks 32.900 euro. (zie
bijlage 2) Dit is iets minder dan de 35.000 euro uit de vorige beleidsperiode. Door de bijkomende
eenmalige optimaliseringssubsidie voor het RFID-zelfservicesysteem (van maximaal 31.250 euro
via een addendum op de convenant) zullen de ontvangsten globaal ruim hoger liggen dan vorige
periode. Dit is dus voldoende basis om een degelijke werking verder te zetten en het engagement
verder op te nemen voor de legislatuur 2020 —2025. De specifieke inzet van deze subsidie moet
samen met het Penitentiair Complex vertaald worden in een concrete afsprakennota tegen eind
juni.
Ter verantwoording van de subsidie dient de bibliotheek, jaarlijks, zijn uitgaven en activiteiten
m.b.t. de werking van de gevangenisbibliotheek, via een verslag mee te delen aan de Vlaamse
overheid.

Financiële informatie
Financiële informatie
ontvangsten convenant:
• Dienstjaar: 2020-2025
• Beleidsitem: BI070300 - UD056
• Actie: SA0096
• Rekening: 74050000
• Bedrag inclusief btw: jaarlijks 32.900 €
• Omschrijving: ontvangsten convenant gevangenisbibliotheek
Beleidsinformatie
Via BW 2020 zullen de ontvangsten, momenteel jaarlijks ingeboekt op 35.000 €, aangepast worden
naar 32.900 € jaarlijks.

Besluit
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.
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Artikel 2
Jaarlijks wordt een subsidie van 32.900 euro voorzien. Deze ontvangsten mogen ingeboekt worden
onder de dimensies BI070300/UD056/SA0096/74050000.

Bijlagen
1.
2.

Bijlage 1 - ontwerpconvenant-Brugge vz gevangenisbibliotheekwerking 2020-2025.pdf
Bijlage 2 - brief Brugge beslissing convenant gevangenisbibliotheekwerking 2020-2025.pdf
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Bijlage A
CONVENANT 2020-2025 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brugge, met betrekking tot
de bibliotheekwerking in de gevangenis van Brugge in het kader van het Participatiedecreet
tussen enerzijds
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van de heer Jan
Jambon, Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management
en anderzijds
de stad Brugge, vertegenwoordigd door
Annick Lambrecht, gemeenteraadsvoorzitter en door Colin Beheydt, algemeen directeur,
hierna te noemen "de stad"
wordt het volgende overeengekomen:
Hoofdstuk I. Doelstelling
Artikel 1. Het convenant geeft uitvoering aan artikel 181, van het decreet van 18 januari 2008
houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in
cultuur, jeugdwerk en sport. In het vervolg van deze tekst “het Participatiedecreet” te noemen
Art. 2. Het convenant bepaalt de subsidievoorwaarden voor de subsidie voor uitbreiding van
de reguliere bibliotheekwerking tot de gevangenissen zoals vermeld in artikel 18 van het
Participatiedecreet.
Art. 3. De in artikel 4 bepaalde subsidie dient als financiële ondersteuning voor de stad voor de
personeels- en werkingskosten met betrekking tot de bibliotheekwerking van de gevangenis
van Brugge, met als doel de bibliotheekvoorzieningen in de gevangenis te verbeteren en uit te
breiden om zo tegemoet te komen aan de behoeften van de gedetineerden wat betreft
ontspanning, vorming en informatie.
Hoofdstuk II. Financiële middelen en voorwaarden betreffende de besteding van de subsidie
Art. 4. De subsidie in het kader van het artikel 18 van het Participatiedecreet bedraagt jaarlijks
32.900 euro, binnen de perken van de door de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurde begroting.
Art. 5. De stad spendeert jaarlijks de verkregen middelen van de subsidie in het kader van
artikel 18 van het Participatiedecreet integraal aan het inzetten van personeel voor en de
werking van de bibliotheek van de gevangenis van Brugge.

1 ART.

18. Om de reguliere bibliotheekwerking uit te breiden tot de gevangenissen kan de Vlaamse Regering een convenant sluiten
met gemeenten die beschikken over een bibliotheek die gesubsidieerd wordt in het kader van het decreet van 6 juli 2012
betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. [gewijzigd door het decreet van 21.03.2014]
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van de subsidie en voor het toezicht
op de uitvoering van de convenanten.
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Art. 6. De stad Brugge sluit een afsprakennota met de directie van de gevangenis van Brugge,
waarin beide partijen hun inbreng in de gevangenisbibliotheekwerking duidelijk vastleggen.
Deze afsprakennota wordt uiterlijk op 30 juni 2020 ter goedkeuring voorgelegd aan het
Departement Cultuur, Jeugd en Media t.a.v. de secretaris–generaal.
In de afsprakennota wordt een schets van de huidige situatie en een opsomming van de te
bereiken doelstellingen tegen eind 2025 opgenomen. Voor alle doelstellingen worden
resultaatsindicatoren ontwikkeld, die de inspanningen voor de gevangenisbibliotheekwerking
meetbaar en evalueerbaar maken. Volgende elementen komen hierbij aan bod:
1° toegankelijkheid;
5° budget;
2° infrastructuur en fysieke ruimte;
6° bibliotheekcollectie;
3° informatietechnologie;
7° diensten;
4° personeel;
8° communicatie.
Voor elk van deze 8 criteria dienen in de afsprakennota kritische minimumcriteria te worden
vastgelegd, gerelateerd aan de specifieke context en rekening houdend met de Vlaamse
beleidsaanbevelingen die als bijlage bij dit convenant zijn opgenomen. De ondertekende
afsprakennota wordt nadien integraal opgenomen als bijlage bij dit convenant.
Indien deze afsprakennota niet wordt goedgekeurd door het Departement Cultuur, Jeugd en
Media vervalt het convenant en wordt de in artikel 4 vermelde subsidie stopgezet vanaf het
jaar volgend op dat waarin de afsprakennota werd afgekeurd.
Hoofdstuk III. Uitbetaling en verantwoording van de subsidie
Art. 7. De uitbetaling en verantwoording van de in artikel 4 vermelde subsidie gebeurt conform
artikel 37 in het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van
het Participatiedecreet.
Art. 8. Tijdens de looptijd van het convenant kan het Departement Cultuur, Jeugd en Media de
bibliotheekwerking in de gevangenis ter plaatse komen evalueren.
Hoofdstuk IV. Evaluatie en sanctie
Art. 9. Als de uitgaven voor personeel en werking voor de gevangenisbibliotheek lager liggen
dan het in artikel 4 vermelde subsidiebedrag, wordt de subsidie beperkt tot het verantwoorde
bedrag.
Art. 10. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan op basis van het plaatsbezoek, zoals
bepaald in artikel 8 van het convenant, aanbevelingen formuleren. Als deze aanbevelingen niet
worden opgevolgd tijdens het daaropvolgende jaar, kan de subsidie geheel of gedeeltelijk
worden opgeschort en/of teruggevorderd vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de
kennisgeving van de aanbevelingen.
Hoofdstuk V. Duur, herziening en communicatie
Art. 11. Het convenant treedt in werking op 1 januari 2020 en loopt af op 31 december 2025.
Art. 12. Herziening van het convenant is altijd mogelijk op gemotiveerde vraag van één van
beide partijen. Beide partijen kunnen het convenant verbreken mits opzeg van één jaar.
De Vlaamse Gemeenschap, respectievelijk de stad zijn gerechtigd het convenant onmiddellijk te
verbreken ingeval de stad, respectievelijk de Vlaamse Gemeenschap de verplichtingen, bepaald
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in het convenant, niet naleeft. De Vlaamse Gemeenschap of de stad brengt de andere partij per
aangetekende brief op de hoogte van dit voornemen en de motivering ervan.
De Vlaamse Gemeenschap kan de uitvoering van het convenant (tijdelijk) schorsen in geval de
stad door overmacht de verplichtingen uit de convenant tijdelijk niet kan uitvoeren.
Onder overmacht wordt o.a. verstaan de tijdelijke sluiting van een gevangenis.
Art. 13. Het logo van de Vlaamse Gemeenschap moet vermeld worden op alle informatiedragers,
die betrekking hebben op initiatieven die gesubsidieerd worden in het kader van het
Participatiedecreet (www.cjsm.be/logo).
Hoofdstuk VI. Digitalisering gevangenisbibliotheek (RFID, schermen, content)
Art. 14. Beide partijen kunnen bij het convenant een addendum sluiten om de digitalisering van
de gevangenisbibliotheek (RFID, digitectuur i.f.v. digitale content, enz.) te realiseren.
Art. 15. De éénmalige digitaliseringssubsidie bedraagt maximaal 31.250 euro per
gevangenisbibliotheek en binnen de perken van de door de Vlaamse Gemeenschap
goedgekeurde begroting. De betaling gebeurt met een voorschot bij de toekenning en een saldo
na de verantwoording.
Art. 16. De minimale inschrijvingsvoorwaarden voor de stad zijn:
1. Het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brugge, m.b.t. de
bibliotheekwerking in de gevangenis van Brugge in het kader van het
participatiedecreet gevangenisbibliotheekwerking voor de periode van 2020-2025 is
door beide partijen ondertekend.
2. De afsprakennota 2020-2025 werd goedgekeurd door het Departement Cultuur, Jeugd
en Media.
3. De gevangenisbibliotheek migreert samen met de openbare bibliotheek naar het
Vlaamse bibliotheeknetwerk (EBS - Eengemaakte bibliotheeksysteem).
Art. 17. De bestedingsvoorwaarden en timing voor deze subsidie worden bepaald in het
addendum.
Opgemaakt in twee exemplaren te Brussel op …………………………………….
Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
voor de Vlaamse Gemeenschap,

voor de stad Brugge,

Jan Jambon

Annick Lambrecht

de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken,
Cultuur, ICT en Facilitair Management

De gemeenteraadsvoorzitter
Colin Beheydt

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

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadsleden Karin Robert en Yves Buysse komen tussen.
Schepen Nico Blontrock antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
In juni stapt de bibliotheek over van een lokaal bibliotheeksysteem, naar het Eengemaakt
Bibliotheek Systeem. Behalve de overstap naar een nieuwe software met andere functionaliteiten,
moeten ook de werkprocessen afgestemd worden op het samenwerkingsmodel met andere
bibliotheken. Hiervoor is het nodig om enkele aanpassingen te doen aan het dienstreglement. Er
wordt meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele andere zaken aan te passen,
die al eerder aan een update toe waren.
Motivatie
Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen (zie de bijlage voor het volledige voorgestelde
dienstreglement):
- Gratis lidmaatschap, tot en met 21 jaar, om in te spelen op de grotere samenwerking met het
hoger onderwijs. Dit is ook positief voor heel wat jongeren die hun schoolopleiding nog niet
afmaakten op 18-jarige leeftijd. De bibliotheek verwacht dat, gezien het om een beperkte groep
gaat, de vermindering van de ontvangsten gecompenseerd zal worden door de uniformisering van
het volwassenentarief (zie volgend punt).
- Voorgesteld wordt om met een uniform tarief voor volwassenen te werken van 5 euro. Het aparte
seniorentarief zou verdwijnen. Het gaat om een beperkte stijging van 1,25 euro. De bezorgdheid
om kansarmoede bij senioren kan opgevangen worden door flankerende sociale maatregelen, bv
via ondersteuning van het netwerk vrijetijdsparticipatie.
- Een lener kan in het systeem maar 1 lidmaatschap hebben per persoon. Om tegemoet te komen
aan de mensen die nu meerdere lidmaatschappen hebben, voorzien we een ‘dubbelpas’ waarbij
mensen dubbel lidgeld betalen, maar dan ook tweemaal zo veel kunnen lenen. De professionele
pas voor leerkrachten wordt samengevoegd met de individuele pas.
- De werking rond inleverbussen wordt opgenomen zodat helder is wat de voorwaarden zijn. Niet
elke locatie heeft zo’n bus. Dit wordt duidelijk vermeld in het reglement

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

- Internetgebruik is beperkt tot 2u per dag over het hele netwerk. Vroeger was dit per locatie. De
beperking is een consequentie van het nieuwe beheersysteem van de internetpc’s.
- Ook de workflow voor laattijdig terugbrengen verandert. Na twee herinneringen wordt een
‘materiaalvergoedingsnota’ opgemaakt. Door die nota krijgen leners een overzicht van de kosten
die er zijn indien ze de materialen niet terugbrengen. Ze kunnen ervoor kiezen om alles te betalen,
of om de materialen terug te brengen. Dan betalen ze enkel het telaatgeld. Als ze geen actie
ondernemen, wordt er een factuur opgemaakt, en is inleveren van de materialen niet meer
mogelijk.
- De openingstijden van de filialen worden meer uniform gemaakt:
* De grote vier filialen (Daverlo, De Zorge, Sint-Andries en Sint-Michiels) zullen elke weekdag open
gaan om 14u, uitgezonderd de sluitingsdag op donderdag. Dit betekent 4 extra openingsuren voor
Sint-Andries en Sint-Michiels. De zaterdagmiddag opening van De Zorge valt weg. De
zaterdagmiddag uitbreiden naar de andere drie grote filialen is omwille van personeelscapaciteit
niet mogelijk. Wie op zaterdagmiddag de bibliotheek wil bezoeken, kan wel terecht in de
hoofdbibliotheek.
* De openingstijden in de kleine filialen op zaterdagochtend worden licht uitgebreid en het
openingsuur uniform gemaakt om 9u30.
- De uitleentermijn van speelfilms wordt van 2 naar 4 weken gebracht. Hiermee krijgen we een
uniforme uitleentermijn met de boeken of cd’s en nemen we een knelpunt weg voor potentiële
leners. Om voldoende circulatie te hebben blijven dvd’s niet verlengbaar en zal het sprinteraanbod
uitgebreid worden.
- De uitleentermijn van e-readers en e-boeken willen we optrekken van 4 naar 6 weken. Dit komt
dan overeen met de uitleentermijnen van het e-boekenplatform dat vanaf mei uitgerold wordt op
Vlaams niveau. Gezien de lange uitleentermijn van de e-reader zullen we het aantal e-boeken dat
geleend kan worden, optrekken naar 10.
Tijdens het overleg, op 4 maart 2020, verleende het Beheersorgaan van de Openbare Bibliotheek
gunstig advies aan het voorgestelde dienstreglement. (zie bijlage beheersorgaan)

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel spoedbeleidsadvies
Inzake het uniformiseren van het bibliotheekplatform via het EBS worden een aantal wijzigingen
voorgesteld. Het optrekken van de leeftijd tot 21jaar voor gratis lidmaatschap wordt
geregulariseerd door het laten wegvallen van het seniorentarief en professionele passen. Het
seniorentarief gaat van 3,75 euro naar 5 euro. De minontvangst aan de ene kant wordt dus
opgevangen door een meeropbrengst op een ander vlak. Hierdoor zullen de ontvangsten qua gelijk
blijven.
Financiële informatie

• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI070300 UD056
• Actie: SRB070300
• Rekening: 70110000
• Bestelaanvraag: NVT
• omschrijving: lidgelden
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Beleidsinformatie
• Het gratis lidmaatschap wordt van 18 naar 21 jaar opgetrokken. De bibliotheek verwacht
dat deze vermindering in ontvangsten gecompenseerd zal worden door het gelijkschakelen
van het seniorentarief naar het volwassentarief. De gelijkschakeling betekent een
verhoging van het lidgeld voor de senioren van 3,75 € naar 5 €.
• Simulatie meer- en minontvangsten voor 1 jaar: optrekken leeftijd gratis lidmaatschap
scholieren en studenten: 6805 euro min-ontvangsten ; raming meerontvangsten
uniformisering volwassenen: 6540 euro + professionele passen: 355 euro

Besluit
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.

Bijlagen
1.
2.

Beheersorgaan Bibliotheek Brugge 4 maart 2020 verslag.pdf
Dienstreglement Openbare Bibliotheek Brugge_2020 ontwerp.pdf
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Dienstreglement Openbare Bibliotheek Brugge
WELKOM
In de Openbare Bibliotheek Brugge is iedereen welkom om gebruik te maken van de uitgebreide collecties, digitale
diensten en activiteiten. Je kan er informatie opzoeken, je onderdompelen in literatuur en cultuur, levenslang leren,
inspiratie opdoen en mensen ontmoeten.
Dit reglement geldt voor de hoofdbibliotheek, de filialen en de digitale diensten.
De adressen, telefoonnummers en openingstijden van de hoofdbibliotheek en de 13 filialen, alsook de tarieven en
uitleenvoorwaarden vind je achteraan in de bijlage en op de website van de bibliotheek https://brugge.bibliotheek.be
Via de website en Mijn Bibliotheek kan je 24 uur per dag gebruikmaken van bepaalde digitale diensten. Je kan er de catalogus
raadplegen, gedigitaliseerde werken bekijken, de leentermijn verlengen, uitgeleende werken reserveren, jouw eigen leengegevens
controleren, enz.
Het volledige reglement ligt in elke bibliotheek ter beschikking. Bij inschrijving krijg je het dienstreglement overhandigd.
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met dit reglement.
1. TOELATINGSVOORWAARDEN
ART.1.1. TOEGANKELIJKHEID
●

De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen die zich aan dit reglement houdt.

ART.1.2. LID WORDEN
●

Om gebruik te maken van de bibliotheek moet je als lid ingeschreven zijn. Inschrijven is gratis voor wie jonger is dan
22 jaar. Vanaf 22 jaar betaal je lidgeld per jaar (zie bijlage). Bij inschrijving moet je een identiteitsbewijs voorleggen:
○
jouw identiteitskaart (als je Belg bent)
○
een geldige persoonslegitimatie én een Belgische adreslegitimatie (als je geen Belgische identiteitskaart
hebt).

●

Wie een identiteitskaart heeft, gebruikt deze als lenerspas. Is dit niet mogelijk, dan krijg je bij inschrijving een
lenerspas.

●

Voor de inschrijving van kinderen onder de 12 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist.

●

Met het oog op de werking van de bibliotheek worden een aantal identiteitsgegevens verzameld in overeenstemming
met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Deze worden enkel gebruikt voor de eigen werking van
de bibliotheek.

●

Je hebt het recht om jouw gegevens en die van de aan jouw zorg toevertrouwde minderjarigen in te zien en/of te
verbeteren.

●

Elke wijziging van adres en mailadres moet onmiddellijk meegedeeld worden aan de bibliotheek.

●

Bij inschrijving kan je ervoor kiezen om de nieuwsbrief van de bibliotheek via e-mail te ontvangen.
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●

Lidmaatschap is persoonlijk en mag niet door anderen worden gebruikt. Er is maximaal één lidmaatschap per persoon
mogelijk. Als je jouw kaart verliest, neem dan zo snel mogelijk contact op met de bibliotheek om het gebruik van de kaart
te laten blokkeren. Voor het vervangen van een lenerspas wordt een vergoeding aangerekend.

●

Als lener ben je aansprakelijk voor de werken die je met jouw lenerspas of identiteitskaart ontleent, ook als die met of
zonder jouw goedkeuring of medeweten door een andere persoon worden geleend. De door jou ontleende werken mag je
niet verder uitlenen.

●

Lidmaatschap is noodzakelijk voor de volgende activiteiten van de bibliotheek: lenen, raadplegen, gebruik van internet,
kopiëren en printen.

2. DIENSTVERLENING
ART.2.1. BEGELEIDING
●

Voor informatie en begeleiding kan je steeds een beroep doen op de medewerkers van de bibliotheek.

ART.2.2. RAADPLEGEN IN DE BIBLIOTHEEK
●

Je kan alle materialen, internetpc’s en digitale collecties gratis raadplegen mits
lidmaatschap.

●

Werken uit de magazijnen kunnen tot 15 minuten voor sluitingstijd aangevraagd worden. Raadpleging kan enkel in
de leeszaal. Elk ontvangen werk wordt na gebruik weer aan de bibliotheekmedewerkers afgeleverd. Voor sommige
collecties kunnen bijzondere gebruiksvoorwaarden gelden (bv. niet kopiëren of enkel raadplegen na toestemming
van de auteur).

ART.2.3. LENEN EN VERLENGEN
●

Je kan alle uitleenbare materialen gratis lenen. Een aantal werken zijn niet uitleenbaar, o.m. kranten, kostbare
werken, leeszaalwerken en sommige tijdschriften.

●

De leentermijn varieert per type materiaal (zie bijlage). De uiterste datum waarop je de geleende materialen moet
terugbrengen, staat op het uitleenticket vermeld. Je kan deze gegevens ook opvolgen via Mijn Bibliotheek.

●

Op één lenerspas kunnen maximaal 25 objecten uitgeleend worden. Met een pluspas kunnen er maximaal 50
objecten uitgeleend worden. Per materiaalsoort gelden limieten per vestiging. Het is mogelijk om tegelijk te lenen in
een of meer filialen én in de hoofdbibliotheek.

●

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen werken ontlenen uit de volwassenenafdeling.

●

De basisleentermijn is kosteloos. Bij het overschrijden van deze termijn wordt telaatgeld gevraagd (zie bijlage).

●

Je kan de leentermijn verlengen:
○

als je de leentermijn nog niet eerder verlengde en

○

op voorwaarde dat het werk niet door een andere gebruiker gereserveerd is.

De verlenging van de leentermijn begint te lopen vanaf de dag waarop je de verlenging plaatste en bedraagt de
duur van de oorspronkelijke leentermijn.
●

De leentermijn van een aantal werken (o.a. sprinters, speelfilms, e-readers met e-boeken) kan niet verlengd worden.
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●

Je kan de leentermijn verlengen met een geldige lenerspas in de bibliotheek en via Mijn Bibliotheek. Wanneer verlengen
via internet wegens een technische storing niet mogelijk was, staat de bibliotheek geen kwijtschelding van telaatgelden
toe.

●

Kan je wegens langdurige ziekte of een fysieke beperking onmogelijk de bibliotheek zelf bezoeken, dan kom je in
aanmerking voor Bibliotheek aan huis. Voor het leveren aan huis worden er geen extra kosten aangerekend.

●

Voor scholen, kinderopvang, zorginstellingen,... en professionelen verbonden aan dergelijke organisaties bestaan
specifieke uitleenvoorwaarden (zie bijlage).

ART.2.4. TERUGBRENGEN
●

De geleende materialen breng je terug naar de bibliotheekvestiging waar je ze leende. Je dient ze op de correcte manier
in te leveren. Bij selfservice ben je verantwoordelijk voor de correcte registratie van de materialen. Bij twijfel of problemen
aan de innamekast of zelfuitleenbalies kan je steeds de hulp van een bibliotheekmedewerker inroepen.

●

Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan betaal je telaatgeld per geleend materiaal (dus per boek, cd, enz.)
en per openingsdag dat je het materiaal langer houdt. Dagen waarop de bibliotheek niet open is, worden niet
meegerekend. Bij betwisting van inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend.

●

Bij vestigingen met een inleverbus, kan je de materialen ook buiten de openingsuren terugbrengen door ze - op eigen
verantwoordelijkheid - te deponeren in de inleverbus. De ingeleverde boeken worden telkens tijdens de eerstvolgende
openingsdag van de vestiging opnieuw ingenomen.

●

Bij verlenging blijft het eventuele telaatgeld voor het overschrijden van de vorige leentermijn verschuldigd.

●

Indien je bij jouw inschrijving een e-mailadres hebt doorgegeven, krijg je een herinneringsmail vóór het verstrijken van de
leentermijn. Herinneringsberichten worden niet per brief verstuurd.

●

Breng je de geleende materialen niet tijdig terug, dan word je aangemaand dat zo snel mogelijk in orde te brengen. De
administratiekosten hiervoor zijn voor jouw rekening. Blijf je verder in gebreke, dan kan de bibliotheek een beroep doen
op bestaande wettelijke middelen om het geleende materiaal of het openstaande schuldensaldo terug te vorderen.

ART.2.5. RESERVEREN
●

Je kan zowel aanwezige, als uitgeleende materialen reserveren, met uitzondering van sprinters. Per reservering wordt
een vergoeding aangerekend.

●

Je kan reserveren in de bibliotheek en via Mijn Bibliotheek. Kosteloos annuleren kan op dezelfde manier zolang het
werk nog niet voor jou opzij gezet werd.

●

Zodra een gereserveerd materiaal beschikbaar is, wordt een email gestuurd. Gereserveerde materialen blijven
maximaal 8 dagen tot jouw beschikking vanaf de datum van het bericht. Ook als je een reservering niet afhaalt, worden
de reserveringskosten aangerekend.

●

Reserveringen van aanwezige materialen worden pas gegarandeerd op het moment dat je een bevestigingsbericht per
email krijgt.

●

Via Mijn Bibliotheek kunnen ook werken uit de magazijncollectie voor raadpleging aangevraagd worden.
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ART.2.6. WERKEN LENEN UIT EEN ANDERE BIBLIOTHEEK (IBL)
●

Werken die de bibliotheek niet bezit, kan je aanvragen uit een andere bibliotheek. Voor deze dienst betaal je een
vergoeding.

●

Bovendien kan de leverende bibliotheek afwijkende gebruiksvoorwaarden stellen en bijkomende kosten aanrekenen. Die
zijn voor rekening van de gebruiker.

ART.2.7. RAADPLEGEN VAN INTERNET EN DIGITALE COLLECTIES IN DE BIBLIOTHEEK
●

De digitale collecties van de bibliotheek zijn raadpleegbaar via tablet of pc in de verschillende afdelingen van de
hoofdbibliotheek en de filialen.

●

Het raadplegen van digitale collecties en/of de internetpc’s is gratis mits lidmaatschap. Voor prints wordt een
vergoeding aangerekend (zie bijlage).

●

Internetgebruik via de pc’s in de hoofdbibliotheek en de filialen is beperkt tot 2 uur per dag en 12u per week.

●

Je kan via jouw eigen toestel gebruikmaken van het draadloos netwerk van de bibliotheek. Op die manier kan je
ook gebruikmaken van de digitale collecties van de bibliotheek.

●

Bij het surfen naar sites waarbij je geluidsfragmenten wenst te beluisteren dien je gebruik te maken van een
hoofdtelefoon.

●

Het is strikt verboden de internettoegang te gebruiken voor onwettige doeleinden, het raadplegen van informatie
die indruist tegen de Belgische wetgeving, het bekijken van porno of het vernietigen, veranderen of aanpassen
van informatie of software op de computer (o.a. het beveiligingssysteem).

●

Bij inbreuken kan de bibliotheekmedewerker met onmiddellijke ingang de huidige internetsessie opschorten.

●

Hoewel de bibliotheek een antivirusprogramma gebruikt, kunnen virussen niet met absolute zekerheid voorkomen
worden. Gebruik daarom altijd een antivirusprogramma op jouw eigen toestel. De bibliotheek is niet aansprakelijk
voor schade aan geheugensticks en dergelijke, en voor schade aan het toestel van haar bezoekers. Ze is
evenmin aansprakelijk voor de beschadiging of het verlies van gegevens en voor de aansprakelijkheid die zou
kunnen voortvloeien uit het gebruik van de bibliotheekcomputers.

●

De uiteindelijke aansprakelijkheid voor eventuele inbreuken of misbruiken, voor het verlies van gegevens of voor
directe of indirecte schade door het gebruik van de internettoegang in de bibliotheek, ligt bij de gebruiker.

3. RAADPLEGEN VAN ERFGOEDCOLLECTIES
ART.3.1. CONSULTATIE
●

De bibliotheek bewaart een kostbare erfgoedcollectie. Het consulteren van middeleeuwse handschriften, incunabelen en
het Guido Gezellearchief kan enkel na afspraak met de betrokken wetenschappelijk medewerker (zie website). Deze
werken worden slechts ter inzage gegeven na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs met foto en mits
verantwoorde motivatie. Je moet ook lid zijn van de bibliotheek om de werken te kunnen raadplegen.

●

Kostbare werken kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden, aan een tafel vooraan in de leeszaal. Van kostbare
werken, waarvan een editie of een alternatief op een andere drager beschikbaar is (bv. microfilm, foto’s of scans), wordt
het origineel niet ter inzage gegeven.
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●

Je wordt verwacht de werken met zorg te behandelen volgens de ‘Richtlijnen voor het raadplegen van kostbare en
kwetsbare werken’. Opzettelijke beschadiging of diefstal van kostbare werken leidt tot schorsing, uitsluiting of gerechtelijke
vervolging.

ART.3.2. REPRODUCTIE
●

Omwille van preservatie- en conservatie-eisen mogen kostbare werken niet gefotokopieerd worden. Mits toestemming
van de wetenschappelijk medewerker mogen voor persoonlijk gebruik foto’s zonder flits gemaakt worden.

●

Het is mogelijk om scans te bestellen, mits de aanvraag voldoet aan de voorwaarden (zie bijlage).

●

Als je een reproductie van materiaal uit onze bibliotheekcollectie wil gebruiken in een publicatie, dien je hiervoor steeds
op voorhand schriftelijk toestemming te vragen aan de directeur-bibliothecaris. De bron dient op een correcte manier
vermeld te worden. Je moet ook gratis 2 exemplaren van de publicatie aan de bibliotheek schenken. Voor gebruik voor
commerciële doeleinden dient ook een reproductievergoeding betaald te worden (zie bijlage).

4. BIJZONDERE BEPALINGEN
ART.4.1. ALGEMENE ORDE
●

De Stad Brugge is niet verantwoordelijk voor diefstal. Boodschappentassen, rugzakken en dergelijke kunnen in de
daarvoor bestemde lockers opgeborgen worden. De lockers dienen tegen sluitingstijd leeg te zijn.

●

De gebruikers worden verzocht de sfeer van de respectievelijke afdelingen te respecteren. Plekken die voorzien zijn
voor consultatie - en dus niet gebruikt kunnen worden als studieplek - zijn ook als dusdanig aangeduid. In de lees- en
studieruimtes mag de rust niet verstoord worden. Storend gsm- en mediagebruik is verboden in de bibliotheek. Gsm’s
worden bij het betreden van de leeszaal in stille modus gezet.

●

In alle gebouwen geldt een volledig rookverbod. Eten wordt niet toegestaan, drinken enkel in de lounge van de
hoofdbibliotheek. In alle andere afdelingen mag enkel water gedronken worden.

●

Dieren zijn niet toegelaten in de bibliotheek, met uitzondering van geleidehonden.

●

Alleen als je een kwartier voor sluitingstijd in de bibliotheek bent, kan je aanspraak maken op de volledige
dienstverlening.

●

Heb respect voor andere bibliotheekbezoekers, stoor hen niet tijdens hun bibliotheekbezoek.

●

Draag zorg voor materialen en meubilair van de bibliotheek. Laat geen afval achter en breng geen schade toe.
Meubilair mag niet zonder toestemming van een medewerker verplaatst worden.

●

Aanwijzingen van medewerkers moeten worden opgevolgd. Medewerkers kunnen jou aanspreken op jouw gedrag en
je, indien nodig, verzoeken om de bibliotheek te verlaten.

●

Consumptie van alcohol of drugs wordt niet getolereerd in de bibliotheek.

ART.4.2. AUTEURSRECHTEN
●

Je verbindt je ertoe om de wetgeving op het auteursrecht te respecteren. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor
eventuele misbruiken.

ART.4.3. VERLIES OF BESCHADIGING
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●

Vóór je de materialen die je wil lenen registreert, moet je de ze nazien op beschadiging en volledigheid. Als er problemen
zijn, moet je een bibliotheekmedewerker verwittigen om te vermijden dat je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Je gaat zelf
na of het ontleende materiaal geschikt is voor eventuele afspeelapparatuur. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor
eventuele schade aan apparatuur door het gebruik van ontleende materialen.

●

Je wordt verzocht elke vorm van beschadiging die je veroorzaakt te melden. Bij beschadiging van een werk of van een
deel daarvan, vergoed je het volledige werk en de bijkomende administratiekosten (zie bijlage). Het materiaal blijft
eigendom van de bibliotheek, ook al heb je de schadevergoeding betaald.

●

In geval van verlies betaal je een vergoeding gebaseerd op de aankoopprijs en de bijkomende administratiekosten (zie
bijlage). Zelf aangekochte exemplaren ter vervanging van het verloren of beschadigde materiaal worden niet aanvaard.

●

Als verloren en vergoede materialen nog teruggevonden worden nadat deze materialen vergoed werden, wordt de
vergoeding niet terugbetaald.

ART.4.4. TERUGVORDERINGSPROCEDURE
Laattijdig of niet terugbrengen van geleende materialen
●

De bibliotheek stuurt twee aanmaningen als materialen niet binnen de leentermijn worden teruggebracht. Na het
opsturen van de tweede aanmaning wordt de lenersaccount geblokkeerd.

●

Indien de materialen na het versturen van deze twee aanmaningen nog steeds niet teruggebracht werden, wordt een
materiaalvergoedingsnota opgemaakt. Deze nota bevat: de aankoopprijs van de materialen, de bijhorende
telaatgelden en de administratieve kosten voor de verloren materialen.

●

Indien je de materialen binnen de 21 dagen na opmaak van de materiaalvergoedingsnota terugbrengt, wordt de
aankoopprijs van de materialen en de administratieve kosten voor de verloren materialen automatisch afgetrokken
van het te betalen bedrag.

●

Indien de materialen na het versturen van die brief nog steeds niet ingeleverd of vergoed worden, wordt een factuur
opgesteld. Deze factuur bevat de aankoopprijs van de materialen, de bijhorende telaatgelden, de administratieve
kosten voor de verloren materialen en eventuele andere openstaande kosten. De materialen worden als verloren
beschouwd en kunnen niet meer gecrediteerd worden bij eventuele teruggave.

Laattijdig of niet betalen van openstaande bedragen
●

Indien een openstaand bedrag of lidgeld langer dan 5 weken openstaat, wordt het lidmaatschap geblokkeerd tot de
betaling ontvangen is. Er wordt een brief verstuurd naar de lener. Die brief bevat alle nog openstaande kosten en een
administratieve kost.

●

Bij een openstaand bedrag groter dan 5 euro wordt het lidmaatschap onmiddellijk geblokkeerd.

●

Voor openstaande bedragen worden geen aanmaningen gestuurd vóór de opmaak van de brief.

●

Indien de openstaande kosten 21 dagen na de opmaak van de brief met openstaande kosten niet vergoed worden,
wordt een factuur opgemaakt.

Facturatieprocedure voor niet-teruggebrachte materialen en openstaande bedragen
●

De factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen volgend op de factuurdatum. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen wordt een
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eerste herinnering gestuurd met het verzoek om te betalen binnen de 14 dagen na datum van de herinnering. Bij nietbetaling binnen de 14 dagen wordt een laatste waarschuwing aangetekend verstuurd met het verzoek te betalen binnen
de 8 dagen na datum van opmaak van de aangetekende zending. Er wordt bovenop de kosten van de aangetekende
zending ook een administratiekost van 10 euro aangerekend. Bij niet-betaling binnen de betaaltermijn van 8 dagen wordt
het dossier voor invordering overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder. De kosten hiervoor vallen integraal ten laste van
de gefactureerde.
ART.4.5. NIET NALEVEN VAN HET DIENSTREGLEMENT

• Bij het niet naleven van het dienstreglement kan de directeur-bibliothecaris sancties opleggen, aangepast aan de aard
van de inbreuk:

➢ tijdelijk geen toelating om het internet te raadplegen;
➢ het vergoeden van de veroorzaakte schade;
➢ een tijdelijk of definitief verbod om de bibliotheek te gebruiken;
➢ juridische vervolging (bij ernstige vergrijpen).
• Alle onvoorziene gevallen worden door de directeur-bibliothecaris geregeld.
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BIJLAGE: OPENINGTIJDEN, UITLEENVOORWAARDEN, TARIEVEN, REPRODUCTIE
1. OPENINGSTIJDEN

Biekorf (hoofdbibliotheek) Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
tel. 050 47 24 00, fax. 050 34 27 05
bibliotheek@brugge.be
https://brugge.bibliotheek.be

ma, di, wo, do, vr : 9.30u - 19u
za : 9.30u - 17u (jul-aug : 9.30u – 13u)

Filialen1:

Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek,
tel. 050 83 16 83
assebroek.bibliotheek@brugge.be

ma, wo: 14u - 18u
di, vr: 14u - 19u
za: 9u30 - 12u30

De Zorge, Moerkerkse Steenweg 190, 8310 Sint-Kruis
tel. 050 83 37 60
de.zorge.bibliotheek@brugge.be
Sint-Andries, Gistelse Steenweg 524, 8200 Sint-Andries
tel. 050 72 70 50
sint-andries.bibliotheek@brugge.be
Sint-Michiels, Rijselstraat 98, 8200 Sint-Michiels
tel. 050 72 70 30
sint-michiels.bibliotheek@brugge.be

De Dijk, Blankenbergse Steenweg 221, 8000 Brugge
tel. 050 44 66 86
de.dijk.bibliotheek@brugge.be

di, wo: 14u - 18u
vr: 15u - 19u
za: 9u30 - 12u

De Garve, Pannebekestraat 33, 8000 Brugge
tel. 050 33 32 95
de.garve.bibliotheek@brugge.be
Lode Zielens, Westmeers 35, 8000 Brugge
tel. 050 33 40 14
lode.zielens.bibliotheek@brugge.be

De Arend (Koolkerke), Arendstraat 36, 8000 Brugge
tel. 050 33 47 57
koolkerke.bibliotheek@brugge.be
De Schorre (Dudzele), Westkapelsesteenweg 58, 8380 Dudzele
tel. 050 81 56 96
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wo: 14u - 18u
za: 9u30 - 12u

dudzele.bibliotheek@brugge.be
Lissewege, Oude Pastoriestraat 5, 8380 Lissewege
tel. 050 55 01 71
lissewege.bibliotheek@brugge.be
Sint Thomas, Sconevelde, Brieversweg 334, 8310 Sint Kruis
tel. 050 35 63 90
sint-thomas.bibliotheek@brugge.be
J. F. Willems (Zeebrugge), Marktplein 12 8380 Zeebrugge
tel. 050 79 99 40
zeebrugge.bibliotheek@brugge.be

ma, wo: 14u - 18u
za: 9u30 - 12u

Bibpunt Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
bibliotheek@brugge.be

Openingstijden van het Huis van de Bruggeling,
zie www.brugge.be

1
Tijdens de zomervakantie wijzigen de openingstijden van een aantal filialen.
Sommige filialen hebben ook een korte sluitingsperiode. Zie hiervoor de berichtgeving op de website

2. UITLEENVOORWAARDEN
2.1 Individuele gebruikers

Materiaalsoorten

Max. aantal

jeugd

Leentermijn

Verlengen maximaal

volw.

Boek

10

10

4 weken

tot 8 weken

Luisterboek/daisyboek

10

10

4 weken

tot 8 weken

Strip

10

10

4 weken

tot 8 weken

Tijdschrift

10

10

4 weken

tot 8 weken

Cd

10

10

4 weken

tot 8 weken

Informatieve dvd of muziekdvd

10

10

4 weken

tot 8 weken

Speelfilm

10

10

4 weken

niet

Sprinterboek

2

1 week

niet
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Sprinterspeelfilm

3

1 week

niet

E-reader

1

6 weken

niet

E-boek

10

6 weken

niet

Fundel (via Mijn Bibliotheek)

7/jaar

4 weken

niet

Taalcursus

2

4 weken

tot 8 weken

Snippertas

1

4 weken

tot 8 weken

Kamishibai vertelplaten

2

4 weken

niet

Kamishibai Kast

1

4 weken

niet

Max. aantal met standaard
lenerspas

25

Max. aantal met pluspas

50

2.2 Groepen en professionele gebruikers

Groepspas
Lidgeld gratis, mits attest
vanwege de directie van de
betrokken organisatie

Lenen met of voor een groep: klassen, onthaalouders, kinderopvang, zorginstellingen,
leefgroepen, enz.).
➢ Max. 60 materialen: max. 10 speelfilms, max. 1 kamishibai kast, max. 2 kamishibai
vertelplaten, max. 1 snippertas, geen sprinters
➢ Leentermijn: 8 weken (niet verlengbaar)
➢ geen telaatgeld
➢ Pas wordt bewaard aan de balie

Professionele pas

Lenen in functie van de professionele opdracht: leerkrachten,
studenten, stagiairs, enz.

Lidgeld €5/jaar
➢ Max. 30 materialen: max. 10 speelfilms, max. 1 kamishibai kast,
max. 2 kamishibai vertelplaten, max. 1 snippertas, geen sprinters
➢ Leentermijn: 8 weken (niet verlengbaar) voor materialen uit de jeugdafdeling. Voor
andere materialen wordt de algemene leen- en verlengtermijn gehanteerd.
➢ telaatgeld per week
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3. TARIEVEN

Lidmaatschap tot 22 jaar

Gratis

Lidmaatschap vanaf 22 jaar

€5

Pluspas (dubbel aantal materialen kan uitgeleend worden)

€10

Telaatgeld per materiaal uit de volwassenencollectie

€ 0,20 per openingsdag

Telaatgeld per materiaal uit de jeugdcollectie

€ 0,10 per openingsdag

Reservering

€1

IBL-aanvraag

€ 1 + kostprijs bepaald door leverende
bibliotheek

Kopiëren/printen A4 zwartwit

€ 0,20 per bladzijde

Kopiëren/printen A3 zwartwit

€ 0,40 per bladzijde

Kopiëren/printen A4 Kleur

€ 0,50 per bladzijde

Kopiëren/printen A3 kleur

€ 0,75 per bladzijde

Verkoop zak

€ 0,50

Nieuwe lenerspas

€1

Administratiekosten verloren of beschadigd werk

€5

Verloren sleutel opbergkasten

€ 10

Administratiekosten maningsbericht (brief of mail)

€1

Reproductievergoeding erfgoedcollectie voor commercieel gebruik

Publicatie: €50 per scan Publicatie op website:
€250 per scan (eenmalig, zonder tijdslimiet)

4. REPRODUCTIE

●

De bibliotheek biedt digitale documentlevering aan. Deze dienst is gratis.

●

De bibliotheek heeft het recht aanvragen niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren omwille van de staat van het
document, de omvang van de opdracht of de termijn van uitvoering. De aanvrager wordt hiervan op de hoogte gesteld.

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

●

Als lid van de bibliotheek kan je tijdschriftenartikels of tekstfragmenten gepubliceerd na 1900 online aanvragen. Je
dient hiervoor het daartoe bestemde formulier op de website in te vullen. De scans worden je als pdf bezorgd.

●

Bij publicatie verwacht de bibliotheek een correcte bronvermelding en twee gratis exemplaren. Bij eventueel verder
gebruik van de opnames is de aanvrager verantwoordelijk voor het naleven van de auteurswet (KB 12-06-2014, in
werking 01-01-2017).

●

Je kan ook scans aanvragen uit de erfgoedcollectie. Je bezorgt ons jouw identiteitsgegevens en een uitgebreide
motivatie. Je vindt hiervoor een formulier op de website. De scans worden je als tiff en/of jpeg bezorgd.

●

De opnames dienen voor particulier, educatief of wetenschappelijk gebruik. Bij publicatie verwacht de bibliotheek een
correcte bronvermelding en twee gratis exemplaren. Indien de opnames voor commercieel gebruik bestemd zijn, dient
de aanvrager dit expliciet te vermelden en een reproductievergoeding te betalen (zie tarievenlijst).
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Minou Esquenet
Gebouwen
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2020_GR_00085

Stadsgebouwen - verbouwing voormalige sportdienst
tot clublokaal Brugse Duikclubs, Doornstraat te SintAndries - eindafrekening.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van 24 oktober 2017 keurde de lastvoorwaarden, de raming en de
plaatsingsprocedure van de opdracht “Verbouwing voormalige sportdienst tot clublokaal Brugse
Duikclubs”, met name de openbare procedure goed.
Het college van burgemeester en schepenen van 19 februari 2018 keurde de gunning van deze
opdracht aan Bouwonderneming Canneyt bvba, KBO nr. BE 0416 873 039, Kraaiveldstraat 61 te
8020 Oostkamp tegen het nagerekende en verbeterde offertebedrag van 127.035,47 euro excl.
btw of 153.332,23 euro incl. btw goed.
De werken worden ondertussen opgeleverd.
Aan het college wordt de eindafrekening voorgelegd, zodat de factuur 00065, waarvan kopie in
bijlage kan uitbetaald worden aan de firma.
Actualisatie van het bedrag aan verwezenlijking veiligheidscoördinatie komt neer op 833,17 euro
incl. btw.
Motivatie
Overwegende dat Patrimoniumbeheer Gebouwen de eindafrekening opstelde, waaruit blijkt dat het
eindbedrag van de werken 143.386,87 euro excl. btw bedraagt, als volgt gedetailleerd:
Raming
Bestelbedrag
Bijwerken

€ 181.883,22
€ 127.035,47
€ 24.832,10

Totaal na verrekeningen

€ 151.867,57

Nog te verrekenen (in min)

€ -10.001,62
€ 823,60

Afrekening VH
Reeds uitgevoerd

€ 142.689,55

Prijsherzieningen

€ 697,32

Totaal (excl. btw)

€ 143.386,87
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Totaal btw
Totaal (incl. btw)

€ 30.111,24
€ 173.498,11

Overwegende dat de eindafrekening het gunningsbedrag met 12,32% overschrijdt (exclusief
697,32 euro prijsherzieningen).
Gezien het hoog aantal onvoorzienbaarheden is de overschrijding te motiveren als volgt:
• door een andere legrichting van de gewelven dan vermeld op de bestaande plannen zijn er
2 poutrellen bijkomend moeten geplaatst worden,
• er is een gedeelte betonreparatie bijgekomen aan de gevels die oorspronkelijk niet
voorzien was maar pas tijdens de werken zichtbaar geworden is,
• de bestaande zekeringskasten waren veel te groot voor de huidige toepassingen en daarom
is tijdens de uitvoering beslist om die te vervangen door nieuwe aan de huidige normen
beantwoorde kasten,
• het bestaande toegangshekken werkte niet meer, door jarenlang niet meer in gebruik te
zijn. Daarom was het nodig om een nieuwe sturing en bediening te plaatsen,
• de schuifdeur werkte niet meer naar behoren door jarenlang niet gebruikt te zijn, de
sturing en motor moesten vervangen worden.
Rechtsgrond(en)
Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken meer bepaald artikel 38/4.
Artikel 41,10° van het decreet lokaal bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies.
Betreft de werken:
Het gunningsdossier 2018_cbs_00141 dd 19/02/2018 werd goedgekeurd voor een bedrag van
153.332,32 euro btw incl.
Het totale aanbestedingsbedrag bedraagt nu 173.498,11 euro btw incl.
Dit betekent een bedrag van 20.165,79 euro btw incl. in meer (waarvan reeds 2.044,39 euro
btw incl. aangerekend in 2019 en nog 18.121,49 euro btw incl. aan te rekenen in 2020).
Betreft de veiligheidscoördinator:
Het gunningsdossier 2018_CBS_00141 werd goedgekeurd voor een bedrag van 794,75 euro btw
incl.
Het totale aanbestedingsbedrag bedraagt nu 833,17 btw incl.
Dit betekent een bedrag van 38,42 euro btw incl. in meer tov het gunningsdossier.
Financiële informatie
• De werken
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o Dienstjaar: 2018-2019
o Beleidsitem: BI074000
o Actie: A0244
o Rekening: 22132007
o Inkooporders: 602180000906 en 602190000758
o Bedrag inclusief btw: 153.332,23 euro
o Bedrag exclusief btw: 126.720,85 euro
o Omschrijving: Gunning - 2018_CBS_00141 - verbouwen voormalige sportdienst
tot clublokaal Brugse Duikclubs, Doornstraat 114 te Sint-Andries.

o Dienstjaar: 2018-2019-2020
o Beleidsitem: BI074000
o Actie: A0244 (SRB074000 vanaf 2020)
o Rekening: 22132007 (22102007 vanaf 2020)
o Inkooporders en bestelaanvraag: 602180000906 + 602190000758 + 601916855
o Bedrag inclusief btw: 20.165,88 euro (2.044,39 euro in 2018-2019 + 18.121,49
euro in 2020)
o Bedrag exclusief btw: 16.666,02 euro (1.689,58 euro in 2018-2019 + 14.976,44
euro in 2020)
o Omschrijving: eindverrekening - 2020_CBS_00559 - eindverrekening voor het
verbouwen voormalige sportdienst tot clublokaal Brugse Duikclubs, Doornstraat
114 te Sint-Andries

De veiligheidscoördinator
o Dienstjaar: 2020
o Beleidsitem: BI074000
o Actie: SRB074000
o Rekening: 22102007
o IO: 602200000776 (ter vervanging van ongebruikt inkooporder 602170001151)
o Bedrag inclusief btw: 833,17 euro (gunning 2018_CBS_00141: 794,75 euro +
actualisatie 2020_CBS_00559: 38,42 euro)
o Bedrag exclusief btw: 688,57 euro (gunning 2018_CBS_00141: 656,82 euro +
actualisatie 2020_CBS_00559: 31,75 euro)
o Omschrijving: 2018_CBS_00141 (gunning) + 2020_CBS_00559 (actualisatie) - VC
verwezenlijking voor verbouwingswerken

Besluit
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

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

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.

Bijlagen
1.
2.

Overzicht eindafrekening.doc
Factuur Stad Brugge duikclub eindstaat.pdf
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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
Notulen
Raadslid Pol Van Den Driessche komt tussen.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 27 augustus 2018 heeft het College beslist om Architectenbureau LMS Vermeersch aan te
stellen voor de karkasrestauratie van het Magdalenahospice met kapel en passantenhuis
(2018_CBS_03574).
Na het onderzoek van de expertencommissie van de museumsite en de beslissing om een
protocolovereenkomst af te sluiten met de school, werd finaal het aanvangsbevel naar
architectenbureau LMS Vermeersch, BE 0864033735, opgestuurd met 15 mei 2019 als startdatum
voor de opmaak van de karkasrestauratie.
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In het CBS van 5 april 2019 werd beslist om een stuurgroep op te richten voor de timing en
samenhang van 2 belangrijke projecten, site garenmarkt & site KTA. Deze stuurgroep is reeds
meermaals samengekomen om de stand van zaken te bespreken alsook om verdere afspraken te
maken. Omtrent de KTA-site werd in de stuurgroep dd. 26 november 2019 voorgesteld om de
karkasrestauratie uit te breiden met een interieurdossier. Er werd gevraagd aan het
Architectenbureau LMS Vermeersch om hiervoor een raming op te maken alsook een voorstel te
maken met betrekking tot hun ereloon voor deze opdracht.
In het CBS van 9 maart 2020 werd beslist (2020_CBS_00995, zie gekoppeld besluit):
• om het beheersplan met betrekking tot het Magdalenahospice met kapel en passantenhuis
te bestellen bij het Architectenbureau LMS Vermeersch;
• om het ereloon van Architectenbureau LMS Vermeersch te verhogen naar aanleiding van de
verhoogde bouwkost ten gevolge van de slechtere toestand van de gebouwen, tot een
totaalereloon van 115.624,44 euro incl. 21% btw.
Voor de karkasrestauratie kan er beroep gedaan worden op de veiligheidscoördinatie van het
raamcontract dat de stad Brugge bij Farys/TMVS Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services
DV heeft afgesloten (gegund aan Struktuur bvba). Daar we met 2 gelijktijdige bouwwerken op een
aangrenzende site werken, worden we wettelijk verplicht om voor de beide projecten (nieuwbouw
scholencomplex en karkasrestauratie) met dezelfde veiligheidscoördinator te werken.
Motivatie
Aan het architectenbureau LMS Vermeersch werd gevraagd om enkele varianten met bijhorende
raming op te maken met betrekking tot de werken in het interieur. Volgende opties werden door
het architectenbureau opgelijst en geraamd (bijkomend bij de bouwkost van de
karkasrestauratie):
o Optie 1: inrichting van het gelijkvloers: bijkomende bouwkost van 591.325,81 euro
(excl. btw), waarvan 172.900,00 euro (excl. btw) geraamd is voor de technieken;
o Optie 2: toegankelijk maken van de zolders (lift en trap): optie 1 + bijkomende
bouwkost van 89.611,706 euro (excl. btw);
o Optie 3: inrichting van de zolderverdieping: optie 1 + 2 + bijkomende bouwkost
van 407.880,35 euro (excl. btw).
In de stuurgroep dd. 29 november 2019 werd overeengekomen om te kiezen voor optie 1, nl. de
inrichting van de gelijkvloerse verdieping zonder het toegankelijk maken van de zolder en zonder
de inrichting van de zolder.
Het architectenbureau Vermeersch heeft daarop een voorstel van extra ereloon overgemaakt met
betrekking tot deze bijkomende opdracht van het interieur (naast extra architectuurwerk is er ook
de nood aan een extra studiebureau technieken). Het voorstel is als volgt:
• 8% op de bijkomende bouwkost van het interieurdossier (incl. technieken). Dit wordt
momenteel ingeschat als een extra ereloon van 8% op 591.325,81 euro (excl. btw) =
47.306,06 euro (excl. btw) of 57.240,34 euro (incl. btw).
• 2% coördinatiekost op het gedeelte technieken. Dit wordt momenteel ingeschat als een
extra ereloon van 2% op 172.900,00 euro (excl. btw) = 3.458,00 euro (excl. btw) of
4.184,18 euro (incl. btw).
Totaal raming van het bijkomend ereloon voor de interieurwerken: 50.764,06 euro (excl. btw) of
61.424,52 euro (incl. btw).
Het totale ereloon (karkasrestauratie incl. interieurwerken) komt dan neer op 146.321,46 euro
excl. btw = 50.764,96 euro + 95.557,39 euro (zie nota 2020_CBS_00995) of 177.048,96 euro incl.
btw = 61.424,52 euro + 115.624,44 euro.
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Advies dienst:
Gezien in de opdracht van de karkasrestauratie geen studiebureau technieken noodzakelijk was, en
gezien dit voor deze bijkomende interieuropdracht wel noodzakelijk is, kan de dienst akkoord gaan
met het ereloonvoorstel, mits het architectenbureau deze opdracht uitvoert binnen de volgende
timing:
• Indienen definitief beheersplan bij het agentschap onroerend erfgoed uiterlijk 1 oktober
2020 opdat de stad de uitbetaling van de vastgelegde premie kan aanvragen tegen 1
november 2020.
• Indienen uitvoeringsdossier bij Stadsbestuur tegen zomerverlof 2020. Indienen
omgevingsvergunning opdat deze kan worden gegund tegen september 2020. Opstart
aanbestedingsprocedure september 2020.
• Einde werken / voorlopige oplevering karkasrestauratie, incl. interieur: zomerverlof 2022.
Rechtsgrond(en)
Artikel 41, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikel 38/1 van het KB van uitvoering

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
Er kan visum verleend worden op voorwaarde dat de nodige kredieten worden voorzien.
In het meerjarenplan 20-25 is voor 2020 een bedrag voor de ontwerper voorzien van 30.919,49
euro (inkooporder 602200000834) ,maar niet op de juiste actie SA00380. Op het beleidsitem staat
er wel voldoende krediet. Eventueel te verschuiven via interne kredietaanpassing van recurrentt
(RB) naar prioritair beleid (te regelen met PBB) - zie dossier 2020_CBS_00995. Met de overdracht
investeringskredieten staat nu 49.504,52 euro krediet beschikbaar op SA00380. Inclusief deze
verschuiving kan er dus 30.919,49 + 49.504,52 euro = 80.424,01 euro krediet voorzien worden.
Het benodigd krediet bedraagt (btw incl) 177.048,96 euro voor Architectenbureau Vermeersch.
Daarnaast is nog 2.482,42 euro nodig voor de veiligheidscoördinator. Deze kredieten zijn nodig in
functie van de voortgang van de werken, waardoor een deel pas in 2021 of later nodig is.
Patrimoniumbeheer zal dit verder bekijken.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat bij voorkeur, en in de mate van het mogelijke, kredieten
verschoven worden ipv het vragen van extra kredieten.
Verschuiving van kredieten kan binnen bevoegdheid van de budgetbeheerder via interne afspraak
of binnen bevoegdheid CBS via interne kredietaanpassing.
We merken op dat de geraamde restauratiekost (karkas + interieur) oploopt tot ca. 1.770.000 euro
(incl. btw), vermits 10% van de kost het ereloon van de architect vormt.
Financiële informatie
2020
Ereloon opmaak interieurrenovatiedossier
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072001
• Actie: SA00380
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• Rekening: 27000007
• Bedrag inclusief btw: 57.240,34 euro incl. btw
• Bedrag exclusief btw: 47.306,06 euro excl. btw
• Bestelaanvraag: 602004007
• Omschrijving: Interieurrenovatie gelijkvloers van de kapel, passantenhuis van Nazareth en
het Magdalenahospice: 8 % ereloon op de bouwkost
Ereloon coördinatiekost (2 % op technieken)
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072001
• Actie: SA00380
• Rekening: 27000007
• Bedrag inclusief btw: 4.184,18 euro
• Bedrag exclusief btw: 3.458,00 euro
• Bestelaanvraag: 602004039
• Omschrijving: Interieurrenovatie gelijkvloers van de kapel, passantenhuis van Nazareth en
het Magdalenahospice: 2 % ereloon op de coördinatiekost van de technieken
Veiligheidscoördinator Struktuur bvba:
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI072001
• Actie: SA00380
• Rekening: 27000007
• Bedrag inclusief btw: 2.482,42
• Bedrag exclusief btw: 2.051,59
• Bestelaanvraag: 602004040
• Omschrijving: Karkasrestauratie van de kapel, passantenhuis van Nazareth en het
Magdalenahospice: aanstellen veiligheidscoördinator
2021 & 2022
• Dienstjaar: 2021 & 2022
• Beleidsitem: BI072001
• Actie: SA00380
• Rekening: 27000007
• Bedrag inclusief btw: 715.504,23 euro
• Bedrag exclusief btw: 591.325,81euro
• Bestelaanvraag: nog aan te maken (is nu slechts een raming - zal later bij het ontwerp &
wijze van gunnen exacter geraamd worden)
• Omschrijving: Interieurrenovatie gelijkvloers van de kapel, passantenhuis van Nazareth en
het Magdalenahospice
Beleidsinformatie
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49.504,52 euro werd van 2019 naar 2020 overgezet. In 2020 wordt ook 80.000 euro van de pot
van Patrimoniumbeheer SANP00102 benomen.

Besluit
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
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De zinken (kil)goten van het gebouw in Oostmeers 17 te 8000 Brugge zijn in slechte staat. Ze
veroorzaken regelmatig waterinfiltraties. Ook de dakverdichting op het platte dak boven de huidige
polyvalente ruimte is verouderd. Plaatselijke herstellingen volstaan niet meer om het gebouw te
beschermen tegen insijpeling van regenwater.
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Motivatie
Voor de goede instandhouding van het gebouw moeten er enkele noodzakelijke werken worden
uitgevoerd, zoals het vervangen van de goten, kilgoten en vernieuwen van de dakverdichting op
het platte dak in EPDM. Er zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om het platte dak
performanter te isoleren.
Rechtsgrond(en)
Artikel 36 van de overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016.
Artikel 41, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies. Gunstig qua kredieten.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011908
• Actie: SRB011908
• Rekening: 22102007
• Bestelaanvraag: 602002550
• UD045
• Bedrag inclusief btw: 190.815,25 euro incl. btw
• Bedrag exclusief btw: 157.698,55 euro excl. btw
• Omschrijving: Vernieuwen van goten DRO en PB en het platte dak boven de polyvalente
zaal isoleren, Oostmeers 17.

Besluit
Artikel 1
Het ontwerp tot het vernieuwen van goten en het isoleren van het platte dak boven de polyvalente
zaal, Oostmeers 17, wordt goedgekeurd.
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.

Bijlagen
1.
2.
3.

Technisch lastenboek - vernieuwen van goten.doc
Raming - vernieuwen van goten.xls
Administratief bestek - vernieuwen van goten.doc
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2020_GR_00086

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

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De oude containervrachtwagen met nummerplaat VSI160 is aan vervanging toe.
Verantwoording brandstofkeuze: diesel. Er is geen bruikbaar alternatief voor diesel op dit moment.
Door te opteren voor een Euro-6- voertuig met roetfilter & ad blue, zal het toekomstige voertuig
ongeveer 50% minder schadelijke stoffen uitstoten t.o.v. het huidige voertuig.
Motivatie
Wijze van gunnen: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking waarbij 7
leveranciers worden aangeschreven (zie lijst in bijlage).
Gunningcriteria:
prijs

50 %

technische vereisten van het bestek

25 %

(algemeen: 15 % - milieucriteria: 10 %)
technische kwaliteit van de constructie en prestaties

19 %

(met inbegrip van garantieperiodes)
leveringstermijn

6%

Raming kostprijs van de levering: 140.000,00 euro (incl.btw)
Geschatte overnameprijs: 5.000,00 euro (btw n.v.t.)
Rechtsgrond(en)
Artikel 42 § 1, 1° a van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten.
Art. 41,10° van het decreet lokaal bestuur
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Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering

Financieel beleidsadvies.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
Op de voorgestelde dimensies is geen krediet beschikbaar. Zoals gesuggereerd in de beleidsinformatie
kan het nodige krediet verschoven worden vanuit de pot PAT.

Financiële informatie
Uitgave
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI030900
• Actie: SRB030900
• Rekening: 24030001
• UD044
• Bestelaanvraag: 602002086
• Bedrag inclusief btw: 140.000,00 euro
• Bedrag exclusief btw: 115.702,48 euro
• Omschrijving: Leveren van 1 containervrachtwagen (CVW), met container-haakarm, met
MTM van 26 ton voor Openbaar Domein/Stadsreiniging Stad Brugge tvv CVW met
nummerplaat VSI160
Inkomsten
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI068000
• Actie: SRB068000
• rekening: 24030090
• UD044
• geschatte overname: 5.000,00 euro (geen btw van toepassing)
• Omschrijving: overname oude containervrachtwagen met nummerplaat VSI160
Beleidsinformatie
Het budget wordt later via de pot PAT naar deze dimensies verschoven.

Besluit
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
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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.

Bijlagen
1.
2.

technisch bestek.doc
administratief bestek.doc
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Elektromechanica - stookplaatsrenovatie Stadshallen,
Markt 7 - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadslid Janos Braem komt tussen.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 14 maart 2016 nam het College kennis van het Energiezorgplan en de energiebesparende acties
voor eigen gebouwenpatrimonium. Met dit dossier wordt één van de 32 voorgestelde maatregelen
uitgevoerd: de renovatie van de stookplaats van de stadshallen.
De huidige stookinstallatie dateert van 1971 en is einde levensduur. Wisselstukken zijn niet meer
te verkrijgen voor deze ketels. Deze ketels staan momenteel in voor de centrale verwarming van
de stadshallen. De overgedimensioneerde ketels voldoen niet meer aan de huidige eisen, normen
en wetgeving.
In het kader van de totale renovatie zal niet de volledige verwarmingsinstallatie aangepakt worden
maar enkel de productie. De collector, het meet- en regelsysteem en de geplaatste afgifteelementen (o.a. vloerverwarming) kunnen mee aangepast en vernieuwd worden in het totale
renovatiedossier van de stadshallen. Een afscheiding tussen beide is voorzien in de vorm van
warmtewisselaars. Op deze manier kunnen in de toekomst de nieuwe ketels gerecupereerd
worden. Asbestverwijdering is reeds uitgevoerd ter voorbereiding van deze werken.
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Motivatie
De stookplaats van de stadshallen moet prioritair behandeld worden omwille van volgende
argumenten:
De atmosferische ketels dateren van 1971, zijn einde levensduur en dringend aan vervanging toe;
• Er zijn geen wisselstukken of vervangstukken meer verkrijgbaar voor de huidige ketels en
branders;
• Het vernieuwen van de ketels en bijhorende modulerende regeling zorgt voor een lagere
watertemperatuur met als gevolg:
* een hoger ketelrendement o.a. door condenseren en moduleren
* lager energieverbruik door nieuwe energiezuinige pompen
• Aanpassingen worden voorzien zodat de stookplaats conform is aan de huidige normen en
wetgeving;
• De voorstudie wijst uit dat, ten opzichte van de oude stookinstallatie, de volgende jaarlijkse
energiebesparing kan worden gerealiseerd (gemiddeld gecorrigeerd verbruik):
* 18% gas
* 10.300 €/jaar
* 41 Ton co2
Rechtsgrond(en)
Art. 36 Wet op de Overheidsopdrachten 17 juni 2016.
Art. 41, 10° van het Decreet Lokaal Bestuur.

Financiële informatie
Geen visum noodzakelijk
Motivering
Financieel beleidsadvies. Gunstig qua kredieten.
Voorlopig geen visum vereist. Dit is een ontwerpdossier.
Vooraleer de financiële verbintenis te concretiseren dient het dossier voor visum en vervolgens ter
goedkeuring aan het CBS worden voorgelegd voor bedragen hoger dan € 5.000 (excl. btw) of via
bestelbonnen voor bedragen lager dan € 5.000 (excl. btw).
De juiste actie is SANP00568 Stookplaatsrenovatie Stadshallen. Wil besluit in die zin aanvullen
aub.
Op de betrokken actie is geen krediet beschikbaar. Visum kan verleend worden mits verschuiving
nodige kredieten via IKA (bevoegdheid college) van SRB011907 (Recurrent beleid
pb/electromechanica.) naar SANP00568.
Financiële informatie
Stookplaatsrenovatie:
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011907
• Actie: SANP00568
• Rekening: 22102007
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• Bestelaanvraag: 602003962
• Bedrag inclusief btw: 239.791,51 euro
• Bedrag exclusief btw: 198.174,80 euro
• Omschrijving: stookplaatsrenovatie Stadshallen
Veiligheidscoördinator:
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI011907
• Actie: SANP00568
• Rekening: 22102007
• Bestelaanvraag: 602003963
• Bedrag inclusief btw: 831,15 euro
• Bedrag exclusief btw: 686,90 euro
• Omschrijving: stookplaatsrenovatie Stadshallen - veiligheidscoördinator

Besluit
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.

Bijlagen
1.
2.
3.
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Administratief bestek stookplaatsrenovatie Stadshallen .doc
Technische bepalingen en beschrijving der werken Stadshallen stookplaatsrenovatie.pdf
Raming.xlsx

2020_GR_00160

Elektromechanica - nieuwe kaderovereenkomst
energiediensten met Fluvius System Operator goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
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De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
De kaderovereenkomst geeft Fluvius System Operator cvba, BE 0477.445.084, de mogelijkheid om
in naam van de stad Brugge voor rekening EDLB (energiediensten voor lokale besturen)
overheidsopdrachten voor ondersteuningsactiviteiten gericht op energiebesparingen en de daaraan
verbonden investeringen op niveau van (hernieuwbare) energie en energie-ëfficiëntie uit te
schrijven. Fluvius System Operator zorgt voor de gunning aan (een) kandida(a)t(en) en ziet op de
uitvoering van deze EDLB door de opdrachtnemer(s) toe, dit alles binnen de grenzen van de
beschreven modaliteiten. Fluvius System Operator houdt zich volledig aan de wet op de
overheidsopdrachten.
Motivatie
Deze kaderovereenkomst heeft geen financiële impact daar voor ieder project, afhankelijk van de
werkwijze, een aparte en afzonderlijke studie-, project- en/of onderhoudsovereenkomst met
specifieke financieringsovereenkomst dient afgesloten te worden met het College van
burgemeester en Schepenen.
Deze kaderovereenkomst bevat de volgende punten:
1. Er is geen effectief engagement om volledige projecten te laten verlopen via Fluvius System
Operator;
2. Er is geen exclusiviteit voor energiebesparende maatregelen voor Fluvius System Operator;
3. Fluvius System Operator houdt zich volledig aan de wet op de overheidsopdrachten;
4. Ieder apart project wordt aan het CBS voorgelegd ter goedkeuring.
De vorige kaderovereenkomst werd op 13/09/2011 door de Gemeenteraad goedgekeurd en verviel
op 01/06/2018. Via addendum werd de vorige overeenkomst tot 31/12/2019 verlengd.
In het kader van deze kaderovereenkomst werden door Patrimoniumbeheer stookplaatsrenovaties
als apart project ingediend en uitgevoerd. Zowel dienst Patrimoniumbeheer als Leefmilieu wensen
met Fluvius System Operator een aantal projecten verder te zetten.
In de nabije toekomst wensen we ook in het kader van de verdere professionalisering van de
energieboekhouding beroep te doen op deze kaderovereenkomst.

Besluit
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.

Bijlagen
1.

Kaderovereenkomst 2020 - Brugge.pdf
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KADEROVEREENKOMST
Fluvius Duurzame gebouwen
Tussen
Stadsbestuur van Brugge
Burg 12
8000 Brugge
vertegenwoordigd door (naam en functie)
………………………………………
………………………………………
hierna genoemd “het Lokaal Bestuur”
en
Imewo, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging,
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
met ondernemingsnummer 0.215.362.368
vertegenwoordigd door
Tom Ceuppens
Directeur Klantendienst
hierna genoemd “de DNB”
De DNB treedt op via Fluvius System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle,
www.fluvius.be, Tel.: 078 35 35 34, BTW BE 0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent), optredend in naam
en voor rekening van de DNB.
Wordt overeengekomen wat volgt:
Artikel 1 – Voorwerp
Ieder Lokaal Bestuur kan een verzoek richten aan de DNB om een aanbod te formuleren voor
ondersteuning bij de planning en/of implementatie van het lokale energiebeleid.
De DNB creëert op zelfstandige wijze een aanbod inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten
gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare)
energie en energie-efficiëntie (hierna “energiediensten” genoemd) ten behoeve van het Lokaal Bestuur in
haar streven naar een optimale energiebeheersing in haar patrimonium.
Wanneer het Lokaal Bestuur dit aanbod aanvaardt, realiseert zij een beheersoverdracht aan de DNB voor
dit aanbod en dit volgens de toepasselijke statutaire bepalingen van de DNB. De bepalingen van deze
overeenkomst vormen het kader waarbinnen deze beheersoverdracht door de DNB wordt uitgevoerd.
Om de energiediensten te organiseren zal de DNB de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten
uitschrijven, gunnen en toewijzen aan (een) kandida(a)t(en), hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en
toezien op de uitvoering van deze energiediensten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen
van de hierna beschreven modaliteiten.
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Ingeval het geformuleerde aanbod niet aansluit bij de verwachtingen van het Lokaal Bestuur, volstaat het
dat deze het aanbod niet aanvaardt opdat deze de realisatie van het project autonoom kan afhandelen.
Deze kaderovereenkomst heeft als referentienummer BRUG-G-RC-20-20-001 en werd opgemaakt op
06/01/2020.
Artikel 2 – Werkwijze
Het aanbod van de DNB is gericht op het opzetten van een energiezorgsysteem, wat omvat:
- Het ter beschikking stellen van een energiemanagementsoftware met bijhorende exploitatie
o Het patrimonium van het Lokaal Bestuur zal hierin worden aangemaakt waarbij het
energieverbruik ervan zal worden opgevolgd. De DNB importeert de (meter)data
waarover zij reeds zelf beschikt in de software. De DNB kan een aanbod formuleren voor
bijkomende submetering en specifieke datalogging. De DNB beheert de data en
rapporteert hierover aan het Lokaal bestuur. Deze kaderovereenkomst geldt ook als
datacontract, dat het gebruik regelt van de meetgegevens.
-

Het formuleren van energie-advies
o Op eenvoudig verzoek van het Lokaal Bestuur maakt de DNB een projectvoorstel
(gebouw) of energiezorgplan (volledig patrimonium) op. Het resultaat van dit
projectvoorstel omvat een raming van de vooropgestelde investering en de verwachte
impact op de energiekosten.

Het aanbod van de DNB kan verder bestaan uit het volgende:
- loutere consultancy-dienstverlening
- het ontwerpen, aankopen en coördineren van een individuele of globale investering of
projectaanpak
- financiering
- onderhoud.
Op basis van het energie-advies kan het Lokaal Bestuur beslissen om op één of meerdere van deze
werkwijzen uit het aanbod in te gaan.
Afhankelijk van het soort werkwijze, zal een afzonderlijke studie-, project- en/of
onderhoudsovereenkomst (hierna in het algemeen ‘specifieke overeenkomsten’ genoemd) worden
gesloten tussen de DNB en het Lokaal Bestuur, welke telkens kadert binnen deze overeenkomst. Deze
specifieke overeenkomsten worden beheerst door de bepalingen van deze kaderovereenkomst, tenzij de
specifieke overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
Vóór het bepalen van het aanbod zal de DNB eerst nagaan wat de globale behoeften zijn van de lokale
besturen en of er een voldoende aantal lokale besturen interesse vertoont. In bevestigend geval zal de
DNB op de markt een opdracht uitschrijven voor het leveren van de energiediensten en dit in
overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten (WOO). Dit zal telkens gebeuren op basis van
een lastenboek dat door de DNB wordt opgesteld.
Artikel 3 – Duurtijd van de overeenkomst
Deze kaderovereenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract en geldt voor onbepaalde
duur.

ouvregre1e2nk–o8m0s0t0FlBurvuiu
zawm.beruGgegbeo.ubw
Stad BruKgagdee, rB
gsgeD|uu
wrw
e en

Brugge

2

Artikel 4 – Verplichtingen van de DNB
De DNB voert haar verbintenissen uit als een goede huisvader en in overeenstemming met de bepalingen
van deze kaderovereenkomst, de ter zake toepasselijke wettelijke voorschriften en de bepalingen
hieromtrent in de specifieke overeenkomsten die in navolging van deze kaderovereenkomst worden
gesloten.
De DNB is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en
gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van een project, in die mate dat de naleving
ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de DNB zijn voorzien. Het
Lokaal Bestuur blijft als enige verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake
veiligheid en gezondheid) betreffende die aspecten van de uitvoering van een project op de locatie,
waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de DNB of
de opdrachtnemer zijn voorzien. Zo draagt de DNB o.m. geen verantwoordelijkheid voor de verwijdering
of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere overtreding
voortvloeiende uit de activiteiten van het Lokaal Bestuur op de locatie of enige andere werkzaamheden
die door personen welke geen personeelsleden van de DNB, of Fluvius zijn, worden uitgevoerd, inclusief
het Lokaal Bestuur zelf, diens aannemers of onderaannemers aangesteld buiten het kader van deze
projectovereenkomst, diens huurders of bezoekers.
De verplichtingen van de DNB, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke overeenkomst, kunnen
ondermeer bestaan uit een of meer van volgende taken:
In de fase van onder meer het ontwerp en de opmaak van het bestek
- het uitwerken van een bijzonder lastenboek, omvattende onder meer een precisering van de te
gebruiken materialen, de uitvoeringswijze en alle voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven,
e.d.m.;
- het vervolledigen van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen die voldoende informatie en
gegevens omvatten voor de prijsvorming door de betreffende (onder)aannemers (opdrachtnemers)
en die ten aanzien van deze laatsten kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq.
aannemingsdocument;
- het uitwerken van een nauwkeurige en gedetailleerde werkomschrijving van de te realiseren
elementen, die kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument.
- het beogen van een optimaal evenwicht tussen de economische kost, de duurzaamheid en het
energetische aspect van het project binnen het gevraagde comfortniveau
In de fase van de overheidsopdracht
- het voorbereiden van de overheidsopdracht, met inbegrip van het opmaken de opdrachtdocumenten;
- het selecteren van de (onder)aannemers die zullen worden uitgenodigd om op de overheidsopdracht
in te schrijven;
- verzending van de opdrachtdocumenten aan de geselecteerde (onder)aannemers;
- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met de opdrachtdocumenten
en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; (het lokaal bestuur wordt hierover
geïnformeerd)
- het voeren van besprekingen met de betrokken (onder)aannemers omtrent de prijsvorming;
- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq.
aannemingsdocumenten;
- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken;
In de fase van uitvoering
- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de (onder)aannemers moeten toelaten de
hen opgedragen werken uit te voeren;
- het nazicht en de controle van de door de (onder)aannemers te leveren tekeningen, werkschema's
en berekeningen;
- de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak met de
architect en de werfleiding;
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-

-

-

-

de keuze van bouwstoffen en fabrikanten;
het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende
structuurelementen;
het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken, in het bijzonder inzake de
compatibiliteit van de uitvoeringen met het bestek;
het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de studies,
tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en -aanvullingen; Indien er
meerwerken nodig zijn zal de DNB het Lokaal Bestuur informeren en consulteren.
het voeren van de nodige administratie;
het onderzoeken van de verslagen over de proeven en testen van materiaal en materieel, met
interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten;
op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de voorschriften
inzake onderhoud die de (onder)aannemers dienen te leveren;
het controleren van de eindafrekening;
het controleren van de revisietekeningen van de (onder)aannemers;
het verlenen van de voorlopige oplevering door : (i)
het geheel van de uitvoering te controleren;
(ii)
het programma van de proeven en testen te bepalen; (iii)
de goede uitvoering van de
proeven en testen te controleren en de resultaten ervan nazien; (iv) een verslag van de voorlopige
oplevering of weigering ervan aan het Lokaal Bestuur te bezorgen;
het verlenen van de definitieve oplevering door: (i) voorafgaand aan de definitieve oplevering het
geheel van de uitvoering te controleren; (ii) een verslag van de definitieve oplevering of weigering
ervan aan het Lokaal Bestuur te bezorgen.
de DNB (i) neemt deel aan studie-, werf- en andere vergaderingen, (ii) beslist tijdens deze
vergaderingen onder meer over het respecteren van de budgettering, de uitvoeringstermijn, de
conforme uitvoering en de inpassing van het installatieopzet in het ontwerp en (iii) ontwikkelt alle
nodige initiatieven, overeenkomstig de regels van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor
een efficiënte uitvoering van zijn verbintenissen.

Artikel 5 – Verplichtingen van het Lokaal Bestuur
Het Lokaal Bestuur verbindt er zich toe aan de DNB, en op diens eerste verzoek, alle noodzakelijke en/of
nuttige inlichtingen te verschaffen voor de uitvoering van zijn verbintenissen.
Het Lokaal Bestuur verleent het mandaat aan de DNB om de verbruiks- en facturatiegegevens inzake
elektriciteit, gas, warmte, stookolie en water voor het Patrimonium bij de leveranciers van het Lokaal
Bestuur op te vragen. Desgevallend zal het Lokaal Bestuur, op eerste verzoek hiertoe van de DNB, een
schriftelijke bevestiging van dit mandaat bezorgen aan de DNB opdat deze de hierboven vermelde
gegevens en informatie rechtstreeks bij de betrokken leveranciers kan opvragen.
Het brandverslag dient ter beschikking gesteld te worden aan de DNB. Indien er geen brandverslag
bestaat dient het Lokaal Bestuur hierover advies te vragen aan de lokale brandweer.
Het Lokaal bestuur dient de asbestinventaris ter beschikking te stellen. Wanneer er een vermoeden is van
asbesthoudende materialen en dit is niet opgenomen in de asbestinventaris van het Lokaal bestuur,
wordt door het Lokaal bestuur het initiatief genomen inzake de controle hiervan door een staalname en
labo-onderzoek.
Artikel 6 – Prijs
De prijs voor de geleverde ondersteuningsactiviteiten wordt bepaald in de specifieke overeenkomsten en
omvat – onverminderd andere bepalingen hieromtrent in de specifieke overeenkomst:
-

prijs aangerekend door de opdrachtnemer
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-

-

vergoeding DNB (administratieve kost voor de opmaak van lastenboeken, werfbezoeken,
projectbeheer,…): deze vergoeding wordt per project bepaald in de specifieke overeenkomst die in
navolging hiervan wordt afgesloten.
(facultatief) studie- en consultancykosten
investeringskosten (indien niet opgenomen via de opdrachtnemer)
licenties
eventuele meerkost indien vereist omwille van aanwezigheid gevaarlijke stoffen (bv. verwijdering
asbest, …)

De betaling gebeurt overeenkomstig artikel 11 van deze kaderovereenkomst.
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
De DNB is niet aansprakelijk voor eventuele insolvabiliteit of wanprestatie van de opdrachtnemer die in
opdracht van de DNB betrokken is bij een project. In dit laatste geval verbindt de DNB er zich wel toe de
nodige inspanningen te leveren om de contractuele aansprakelijkheidsverplichtingen tot
schadeloosstelling die de opdrachtnemer t.a.v. het Lokaal Bestuur heeft, te doen nakomen ten behoeve
van het Lokaal Bestuur. Hetzelfde geldt wat de verplichtingen van de opdrachtnemer inzake
productaansprakelijkheid betreft. De DNB is gerechtigd, en wordt de nodige procuratie verleend op
eenvoudig verzoek, om in naam en voor rekening van het Lokaal Bestuur, zelf de verdediging in rechte
en daarbuiten te voeren en eventuele schikkingen te regelen betreffende eventuele vorderingen tegen de
opdrachtnemer of andere derden.
Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van de opdrachtnemer, kan de DNB, binnen het
kader vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de voortzetting van de studie-,
project- of onderhoudsopdracht toevertrouwen aan een andere opdrachtnemer. Eventuele hieruit
volgende meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, verhaald op de eerstgenoemde
opdrachtnemer. Bij gebreke aan volledig verhaal, komen de resterende schade en meerkosten geheel
voor rekening van het Lokaal Bestuur.
In geval van buitencontractuele fout of nalatigheid van een opdrachtnemer die schade veroorzaakt aan
het Lokaal Bestuur, zal het Lokaal Bestuur zijn rechten zelf rechtstreeks uitoefenen ten aanzien van de
veroorzaker van de schade.
De DNB kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld.
De DNB is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op grond van
deze overeenkomst of specifieke overeenkomst voor bijzonder, immateriële, indirecte, incidentele,
strafrechtelijke, morele of andere gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies
van gebruik of winst, ongeacht de oorzaak ervan, zelfs als de DNB of haar aangestelden op de hoogte
gesteld zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder geval, behoudens ingeval van moedwillig
wangedrag of grof verzuim, is de totale aansprakelijkheid van de DNB voor één en alle vorderingen,
verliezen of onkosten voortvloeiend uit deze overeenkomst of specifieke overeenkomsten, ongeacht of ze
gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of elke andere vorm van aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag
van de verzekeringspolis, of de totale vergoeding die bepaald is in deze of specifieke overeenkomsten
indien deze minder is.
De DNB heeft geen uitstaans met het personeel en anderen aangesteld door het Lokaal Bestuur, en
evenmin met enige andere derden, en kan derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot
vergoeding van enige schade welke zij zouden veroorzaken.
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Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 4 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer uitsluit,
dan zijn deze ook uitgesloten voor de DNB, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst of de specifieke
overeenkomsten.
Artikel 9 – Overmacht
Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich voordoen die
een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen.
Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, oorlog,
epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik, faillissement van de opdrachtnemer
en andere gevallen zoals vermeld in artikel 62 van het KB van 14 januari 2013 betreffende de uitvoering
van overheidsopdrachten, enz. op voorwaarde dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil
van de partijen.
Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, wijzigen, niet
verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige andere omstandigheid die te
wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor getroffen partij.
Het geval van overmacht bevrijdt de DNB of het Lokaal Bestuur voor de duur ervan van die
verplichtingen waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij enige
schadevergoeding kan vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor alle duidelijkheid
bepalen partijen hierbij expliciet dat het Lokaal Bestuur door een geval van overmacht niet zal bevrijd zijn
van zijn verplichting tot het betalen van het bedrag dat betrekking heeft op werken, diensten of
leveringen die zijn uitgevoerd voordat de situatie van overmacht zich heeft voorgedaan.
Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de andere partij
daarvan per een aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich voordoen van het
geval van overmacht in kennis te stellen.
Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen van de in de
vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze kaderovereenkomst zonder
schadevergoeding op te zeggen.
De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met ontvangstbewijs
van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan.
Artikel 10 – Verzekering
De DNB bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ABR en/of BA) voor de duur
van deze kaderovereenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële
schade toegebracht aan het Lokaal Bestuur of de opdrachtnemer en derden ingevolge zijn doen of
nalaten en dat van zijn personeel in uitvoering van deze kaderovereenkomst en de specifieke
overeenkomsten.
Het Lokaal Bestuur zorgt voor een afdoende brandverzekering voor de gebouwen die het voorwerp
uitmaken van een specifieke overeenkomst.
Artikel 11 – Betaling
-

Indien de partijen een financieringsovereenkomst sluiten n.a.v. een studie-, project- en/of
onderhoudsovereenkomst, komt de prijs van de specifieke overeenkomst ten laste van deze
financiering. De DNB zal de financiering aanwenden ter voldoening van de facturen, na redelijke
controle op hun gegrondheid en correctheid.
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-

Bij gebreke aan financieringsovereenkomst, betaalt het Lokaal Bestuur de prijs in één keer, tenzij
anders overeengekomen wordt:
-

Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum.

-

Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan
schriftelijk en met een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de
DNB. Het protest ontslaat het Lokaal Bestuur niet van zijn plicht tot betaling van het nietbetwiste gedeelte.

-

Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering verstuurd.

-

Bij niet-betaling mag de DNB zijn prestaties opschorten na het Lokaal Bestuur te hebben
verwittigd per aangetekende brief. Dit ontslaat het Lokaal Bestuur geenszins van het betalen
van de facturen. Als het Lokaal Bestuur in gebreke van betaling blijft, kan de DNB het bedrag
gerechtelijk laten invorderen.

-

Indien de DNB middelen voorziet onder de vorm van een investeringsfonds,
trekkingsrechten, financiële tegemoetkomingen, dividenden of andere vormen en het Lokaal
Bestuur voldoet aan de voorwaarden daartoe, kan gebruik gemaakt worden van deze
middelen voor de betaling van onbetaalde facturen waarvan de betalingstermijn is
verstreken.

De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Fluvius System Operator cvba, dat in naam en voor
rekening van de DNB zal optreden in de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 12 – Confidentialiteit
Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie.
Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie – onder welke vorm ook – die
afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden vennootschappen
en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke
Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt tot navolgende opsomming:
o
o
o

technische informatie
prijsinformatie
…

Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie:
(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van
deze overeenkomst;
(ii) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot
confidentialiteit;
(iii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of
overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de partijen;
(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die
zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond;
Beide partijen verbinden zich ertoe:
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-

-

noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te
tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke
toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren;
het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig hebben
om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze kaderovereenkomst tot een goed einde
te brengen;
alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis door deze
werknemers te verzekeren;
zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere
doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze kaderovereenkomst of de specifieke
overeenkomsten;
de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Informatie te
beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of verspreiding;
alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van deze
kaderovereenkomst.

Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij om de aan
hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze kaderovereenkomst en
de daaruit voortvloeiende specifieke overeenkomsten, en enkel tijdens de duur van deze
kaderovereenkomst. Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het toekennen van enig
eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde Vertrouwelijke
Informatie. De meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor commercieel
gebruik, noch kan deze Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of gecombineerd worden met
producten of diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten van de andere partij
schendt.
Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, accountants,
financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich tot dezelfde
confidentialiteitsplicht verbinden.
Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze kaderovereenkomst
met dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan deze bepaling onderworpen
is. Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze kaderovereenkomst.
Artikel 13 – Mandaat voor databeheer
Het Lokaal Bestuur geeft, als mandaatgever, aan de DNB, als volmachtdrager, mandaat om
-

om Meetgegevens te verkrijgen via een door de Distributienetbeheerder beschikbaar gesteld kanaal
en toegezonden te krijgen voor de Toegangspunten (aangeduid aan de hand van het EAN-nummer,
waarop de Distributienetbeheerder de Meetgegevens opneemt;

-

de volmachtdrager zal de Distributienetbeheerder onmiddellijk in kennis stellen van de beëindiging of
herroeping van dit mandaat door de volmachtgever;

De Toegangspunten (voor data spreken we van Datadienstenpunten) waarop dit mandaat betrekking
heeft, betreffen elektriciteits- en/of gasaansluitingen van gebouwen en/of installaties die de
Distributienetgebruiker bezit of gebruikt in het door de Distributienetbeheerder bediend gebied. De
actuele lijst van Toegangspunten is voor het Lokaal Bestuur beschikbaar in de
energiemanagementsoftware zoals vermeld in art. 2. De lijst met identificatie van de betreffende
Toegangspunten is niet exhaustief en kan derhalve door de volmachtgever steeds worden aangepast in
geval van verhuizing, nieuwe aansluiting, verzwaring, bijkomende nieuwe exploitatiezetel, enz.
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Dit mandaat is intuitu personae, en maximaal voor de duur van het Datacontract tussen de
volmachtgever en de volmachtdrager waarbij de volmachtgever aan de volmachtdrager gevraagd heeft
de Gegevens te verzamelen en te verwerken. De volmacht wordt overgedragen naar de nieuwe
rechtspersoon bij opslorping van de volmachtdrager door deze nieuwe rechtspersoon, of bij fusie met een
andere rechtspersoon.
Dit mandaat is niet-exclusief.
Het mandaat betreft de opvraging van de Gegevens door middel van een structurele uitwisseling door
middel van een applicatie van de Distributienetbeheerder, al dan niet gecombineerd met een Mandaat om
lokaal een gebruikerspoort door de Distributienetbeheerder te laten openstellen.
Het komt aan de volmachtdrager toe om de Distributienetbeheerder op de hoogte te stellen van de
intrekking of beëindiging van het verstrekte mandaat.
De volmachtdrager zal op voldoende duidelijke wijze kennis geven van zijn mandaat door mededeling aan
de Distributienetbeheerder van het bestaan ervan. De uitwisseling van de Gegevens verbonden aan het
Mandaat verschilt al naargelang de gebruikte applicatie om de Meetgegevens ter beschikking te stellen.
De procedures die passen bij de desbetreffende applicaties moeten gevolgd worden.
Huidig mandaat geeft tevens op een ondubbelzinnige wijze aan de volmachtdrager de toestemming om
persoonsgegevens over de afname en/of injectie of productie van elektriciteit en/of gas, die de
volmachtgevers betreffen en beschermd zijn door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (van natuurlijke personen) ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens, evenals, voor zover nodig, de Gegevens die niet direct of indirect kunnen verbonden
worden met uitsluitend de volmachtgever(s), te verzamelen bij de Distributienetbeheerder en te
verwerken.
Fluvius System Operator CVBA heeft voor de DNB een verantwoordelijke aangesteld die fungeert als
aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijke is bereikbaar via een
brief gericht aan Fluvius CVBA, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO),
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle of via e-mail (privacy@fluvius.be).
De volmachtdrager erkent het bestaan van een recht van de volmachtgever om zich kosteloos tegen de
voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien deze verwerking
verricht wordt met het oog op direct marketing.
Deze toestemming is beperkt tot de volmachtdrager zelf als verantwoordelijke voor de verwerking
evenals de door hem aangestelde verwerker, en is beperkt in de tijd tot de duur van de huidig mandaat
en tot de duur van het Datacontract tussen de volmachtgever en de volmachtdrager waarin de
volmachtgever aan de volmachtdrager heeft gevraagd de Gegevens te verzamelen en te verwerken.
Overeenkomstig de wettelijke regeling is dit mandaat ad nutum intrekbaar, onverminderd het recht van
de volmachtdrager op vergoeding van de geleverde en aanvaarde prestaties overeenkomstig de
overeengekomen tarieven.
Artikel 14 – Intellectuele eigendom
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen waarvan elke partij
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eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren. Alle
intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de intellectuele
eigendom van een partij behoren automatisch aan de DNB of de opdrachtnemer toe.
Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren.
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen, die in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna
‘specifieke ontwikkelingen’ genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve
eigendom aan de DNB toe.
Voor zover nodig, teneinde het Lokaal Bestuur toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken,
aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de DNB zich ertoe,
en/of maakt deze zich sterk, om het Lokaal Bestuur, zowel wat de eigen intellectuele en industriële
eigendomsrechten van de DNB betreft die gebruikt werden in het kader van de uitvoering van de
opdracht en/of nodig zijn teneinde de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten)
onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een
niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor
sublicentie vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele
eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, onderhoud,
vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een vergoeding die in onderling
overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die vergoeding begrepen is
in de kostprijs van deze kaderovereenkomst.
Het Lokaal Bestuur onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke wijze te
gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande,
schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de DNB; zij zal er voor zorgen dat haar werknemers,
aangestelden en onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden onderworpen.
De DNB vrijwaart het Lokaal Bestuur tegen elke vordering tegen het Lokaal Bestuur ingesteld op grond
van inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht wegens de uitvoering van de
diensten opgesomd in deze overeenkomst, mits de DNB van dergelijke vordering onmiddellijk op de
hoogte wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp krijgt voor het voeren van de
verdediging inzake het desbetreffende rechtsgeding of gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of
een deel daarvan, tengevolge van een dergelijk rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden
beschouwd als een inbreuk of het Lokaal Bestuur het gebruik ervan wordt verboden, zal de DNB naar
eigen goeddunken en voor eigen rekening:
–
–
–

Voor het Lokaal Bestuur het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of;
De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen;
Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen.

Artikel 15 – Beëindiging en ontbinding
Beëindiging van de kaderovereenkomst:
Elke partij kan een einde stellen aan onderhavige overeenkomst, met uitwerking vanaf 1 januari van het
eerstvolgend kalenderjaar, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven met bericht van
ontvangst aan de andere partij ten laatste drie kalendermaanden vóór het einde van het lopende
kalenderjaar.
In zulk geval van beëindiging blijft elke partij onverminderd en onvoorwaardelijk ertoe gehouden al zijn
verplichtingen die uit onderhavige kaderovereenkomst voortvloeien tijdig en volledig uit te voeren en te

ouvregre1e2nk–o8m0s0t0FlBurvuiu
zawm.beruGgegbeo.ubw
Stad BruKgagdee, rB
gsgeD|uu
wrw
e en

Brugge

10

blijven uitvoeren met betrekking tot het volledige kalenderjaar op het einde waarvan het mandaat een
einde neemt, zonder tussentijdse onderbreking.
Ingeval van lopende specifieke overeenkomsten op het ogenblik van de beëindiging van deze
kaderovereenkomst, blijven de bepalingen van de kaderovereenkomst onverkort van toepassing voor de
resterende duur van de betreffende specifieke overeenkomst.
Deze kaderovereenkomst wordt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon, bij
onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement.
Beëindiging van de specifieke overeenkomst:
1. Beëindiging door het Lokaal Bestuur:
Het Lokaal Bestuur kan de specifieke overeenkomst opzeggen:
-

ingeval van overmacht conform artikel 9 van deze kaderovereenkomst; of

-

indien het Lokaal Bestuur de DNB ernstige schending van de specifieke overeenkomst heeft gemeld
en de DNB heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van
de melding te herstellen; of

-

ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van de DNB.

2. Beëindiging door de DNB
De DNB kan de specifieke overeenkomst opzeggen:
-

ingeval van overmacht conform artikel 9 van deze kaderovereenkomst; of

-

ingeval van niet betaling door het Lokaal Bestuur meer dan 1 kalendermaand na daartoe te zijn
aangemaand door de DNB overeenkomstig artikel 11 van deze kaderovereenkomst; of

-

indien de DNB het Lokaal Bestuur een andere schending door het Lokaal Bestuur van deze
kaderovereenkomst heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de DNB van
haar verplichtingen ingevolge de specifieke overeenkomst, en het Lokaal Bestuur de schending niet
binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding heeft hersteld; of

-

ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …. van het Lokaal Bestuur; of

3. Betaling na beëindiging
Na beëindiging van deze kaderovereenkomst en/of specifieke overeenkomst overeenkomstig punt 1 of 2,
zal het Lokaal Bestuur onmiddellijk alle aan de DNB verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot
de uitvoering door de DNB tot en met de datum van het einde van de kaderovereenkomst en/of
specifieke overeenkomst, inclusief betaling van ieder aanvullend werk dat door de DNB is uitgevoerd op
verzoek van het Lokaal Bestuur na beëindiging en betaling van de bestelde apparatuur en het materiaal.
De DNB zal alle in zijn bezit zijnde documenten en bescheiden die hij in uitvoering van deze
kaderovereenkomst en/of specifieke overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen zonder
dat de DNB gerechtigd is om enig zulk document te behouden.
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Artikel 16 – Geschillen
Deze kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten gesloten ter uitvoering ervan worden
beheerst door Belgisch recht.
Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend met hun
wederzijdse belangen. Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er
zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling.
De rechtbanken van het arrondissement waarin het Lokaal Bestuur gelegen is, zijn bevoegd.
Artikel 17 – Geldigheid van de voorwaarden
Indien enige bepaling uit deze kaderovereenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard,
zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze kaderovereenkomst niet
aantasten en zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige, wettige en
uitvoerbare clausule met hetzelfde economisch effect en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling
van partijen overeen te komen.
Artikel 18 – Wijziging regelgeving
De DNB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze kaderovereenkomst
dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan, als gevolg van wijzigingen waaraan zij
door wetgevende of regulatoire instellingen zou worden onderworpen. Ingeval van wijziging van de
toepasselijke wet – of regelgeving, stelt de DNB te goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze
kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten moeten worden aangebracht teneinde deze
hiermee in overeenstemming te brengen en het economisch evenwicht van deze kaderovereenkomst en
specifieke overeenkomsten maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord gaan over de
voorgestelde wijziging, wordt deze kaderovereenkomst beëindigd en worden de resterende bedragen in
één keer opeisbaar.
Artikel 19 – Contactpersonen
Volgende contactpersonen treden op namens de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen in
het kader van deze kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten.
Voor het Lokaal Bestuur:

Voor de DNB:

Voornaam, naam
Dienst
Adres

Edwin Thieren
Klantendienst – Key Accounts
Brusselsesteenweg 199
9090 Melle
050 67 12 22
edwin.thieren@fluvius.be

Telefoon
Email
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Artikel 20 – Ondertekening van de kaderovereenkomst
Ondertekening in 2 exemplaren te Brugge op /
exemplaar te hebben ontvangen.

/

waarvan elke partij erkent haar origineel

Voor het Lokaal Bestuur

Voornaam + Naam
Functie

Voor de DNB

Tom Ceuppens
Directeur Klantendienst
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Martine Matthys
Personeelsdienst
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Personeel en organisatie - formatie Cluster Omgeving.

GOEDGEKEURD
Notulen
Raadsleden Geert Van Tieghem en Janos Braem komen tussen.
Schepenen Martine Matthys en Franky Demon antwoorden.
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Aanleidingen voor formatiewijziging
NENO
Stad Brugge is als organisatie reeds ruimere tijd bezig de stap aan het zetten naar een nieuwe
organisatie (2014 NENO-nota). In kader hiervan werd ook de zogenaamde clusterwerking
georganiseerd als concept. Halfweg 2019 werd een vacature voor directeur cluster Omgeving
dewelke werd ingevuld vanaf 1 september die mee kreeg een echte cluster uit te werken in al haar
geledingen.
Groeiende klachten
Er word al geruimere tijd vastgesteld (mede via de Ombudsman) dat de dienstverlening er op
diverse vlakken achteruit gaat/gegaan is.
- Administratie onderling is er een lage betrokkenheid te merken met negatieve gevolgen op de
doorstroom van stadsprojecten zelf;
- Burgers die van hot naar her gestuurd worden met vragen;
- Vragen die foute antwoorden meekregen of zelfs helemaal niet beantwoord worden;
- Architecten en ontwikkelaars die klagen over de dienstverlening (voorbespreking, wisselende
standpunten, langdurige wachttijd voor een afspraak te bekomen)
- Relatie beleid-RO is niet steeds constructief en vertrouwensvol.
Aanstelling Hoofd Cluster Omgeving

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

Op 1 september ging het nieuwe Hoofd van de Cluster Omgeving van start met de oefening om van
de Cluster Omgeving, tot op heden bestaand uit 2 diensten: Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu,
een eenduidig een helder geheel te maken.
Motivatie
Analyse huidige werking
Sinds 1 september 2019 werd een intensief traject aangenomen van groepsgesprekken (op maat
van diensten, eenheden binnen diensten), alsook op persoonlijke maat. Dit laatste zowel met
beleidsmensen, management alsook met een groot aantal medewerkers over alle niveaus heen. Op
deze manier werd inkijk verworven in bezorgdheden, ambities, problemen.
Ook werd een groot aantal processen in groep tegen het licht gehouden waarbij zaken zoals
onduidelijke aansturing, meerduidige leidinggevenden alsook ad-hoc visie op maat van personen
en niet op dienstniveau… werden gedetecteerd.
Een derde element die tegen het licht werd gehouden zijn de principes van effectiviteit en efficiënte
van de administratie ten opzichte van de beleidsverwachtingen. Goed is vast te stellen dat de
responstijd algemeen genomen goed is wat betreft beleidsuitvoering. Wat wel snel duidelijk wordt,
is dat het aspect van beleidsvoorbereiding door zowel de werkdruk alsook door het huidige
organisatiesysteem weinig marge laat om deze verwachting versterkt te gaan opnemen.
Voorstel en principes voor nieuwe organogram
Het organisatiemodel en de principes die daarbij gehanteerd worden werden al goedgekeurd in het
CBS van 20 januari ll. We herhalen deze nog even hieronder voor de volledigheid van het dossier.
Uitgangspunten
Volgende uitgangspunten komen naar voor:
1. Heldere en juridisch neutraal georganiseerde cluster Omgeving, dit zowel voor interne als
externe inzet.
2. Efficiënte en heldere aansturing/bijsturingslijnen t.b.v. kwaliteit en snelheid van
informatieverwerking en dossiers op volgende drie niveaus: beleid-administratie, klantadministratie en administratie-administratie.
3. Versterkte werking op vlak van beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerende capaciteit.
4. Resultaatgerichte inzet en ondersteuning van personeel (capaciteit), rollen (inhoud) en
posities (coherentie/verantwoording) om zo te werken op een basis van vertrouwen en
verantwoordelijkheid (cf. NENO leidinggevende lijn Loslaten waar kan, vasthouden waar
moet).
5. Structure follows content in het helder organiseren van inhoud en bijhorende entiteiten
(vml. Diensten).
Nieuw organisatiemodel
Zie organigram in bijlage
Er wordt resoluut gekozen voor een heldere structuur waarbij er enerzijds een ondersteunende
bovenbouw (directie, secretariaat, juridische cel) wordt vorm gegeven en een duidelijke basis aan
expertendiensten die in optelsom inhoud geven aan het aspect ‘Omgeving’. Binnen de nu
voorgestelde organisatiestructuur staan 4 expertisediensten (zogenaamde entiteiten als onderdeel
van Omgeving) centraal: entiteit wonen, entiteit monumentenzaken & erfgoed, entiteit
Omgevingsvergunning & planologie en de entiteit Leefmilieu. Dit model biedt in haar verdere
uitwerking in teams een antwoord op de uitdagingen die aan ons als stad gesteld worden inzake
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omgevingsvergunning, wonen, leefmilieu, erfgoed en de gewenste klantgerichtheid (zowel intern
als extern) en de nodige beleidsondersteuning.
Deze nieuwe aanpak is een omslag van 2 basisdiensten (Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu) met
elk hun eigen administratie naar 1 directie, 4 entiteiten én waarbij er in navolging van de decretale
wijzigingen op vlak van de omgevingsvergunning een lineaire relatie wordt gelegd tussen die
onderdelen die zich hoofdzakelijk richten op dit aspect. Voor dit laatste kan dan ook gesteld worden
dat de entiteit Omgevingsvergunning & Planologie een nieuw verhaal is voor die onderdelen vanuit
Leefmilieu alsook voor Ruimtelijke Ordening die zich hoofdzakelijk bezig houden met
vergunningsbeoordeling. Parallel aan de bijsturing van het organisatiemodel worden ook naar
werkwijzen toe de nodige inspanningen voorzien. Zo wordt de sectorale werking niet langer in een
systeembenadering weerhouden, wel in werkrelaties (zogenaamde Single Point of Contacts –
SPOC). Dit alles teneinde een meer juridische neutrale werking tot stand te brengen die naar
dienstverlening alsook beleidsondersteunend stappen voorwaarts zet.
Samengevat:
• Centraal georganiseerde ‘bovenbouw’ die ondersteunend (technisch, juridisch, handhaving)
en ondersteunend (budget, personeel) moet werken voor elk van de expertise-entiteiten
die het geheel van de cluster Omgeving schragen. Door tevens een horizontale werking te
voorzien wordt van hieruit gewaakt over de noodzakelijke inhoudelijk synergiën binnen de
cluster alsook met de andere stadsdiensten en externe actoren.
• Introductie van een nieuwe entiteit Omgevingsvergunning als symbiose van inhoudelijke
onderdelen vanuit Leefmilieu én Ruimtelijke Ordening, dit in navolging van de decretale
aanpassingen.
• Uitsplitsing van de twee basisdiensten (Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening) naar vier
entiteiten op basis van inhoud en expertise: wonen, Klimaat-Milieu-Energie,
Omgevingsvergunnning en Planologie, Monumentenzaken en erfgoed.
• De vier basisentiteiten worden via teamgericht werken georganiseerd. Dit ten dienste van
versterkte samenwerking, optrekken verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Aansturing
wordt mede georganiseerd door de introductie van teamleiders en teamcoaches.
• Ondervangen van sectorale en thematische werking binnen de entiteiten door de
medewerkers als Single Point of Contact (SPOC-werking) te benaderen. Hierdoor wordt een
inhoudelijke verbreding voorzien en wordt houvast geboden voor zowel externe actoren
(vb. architecten) alsook interne collega’s/diensten stadsbreed.
Nieuwe formatie
Zie formatie in bijlage
Sinds de goedkeuring van het organisatiemodel is dit organogram ook concreter vertaald naar een
formatie met vermelding van functietitel, functieniveau en het aantal per soort functie.
1

Hoofd Cluster Omgeving

A5a-A5b

Staf
Centrale Administratie en
Digitalisering
1

Stafmedewerker

A4a-A4b

1

Teamcoach

A1a-A2a

1

Coördinator Digitalisering & Design

A1a-A2a

1

Budgetbeheerder

B1-B3
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1

Secretariaatsmedewerker

0,5 Typist (uitdovend)

C1-C3
D1-D3

Juridische Eenheid
1

Hoofdjurist

A4a-A4b

Inspectie en Handhaving
1

Gemeentelijk Stedenbouwkundig
Inspecteur

A1a-A2a

1

Expert Ruimtelijke Ordening

A1a-A2a

1

Expert Leefmilieu

A1a-A2a

5

Toezichthouder Ruimte

B1-B3

1

Toezichthouder Milieu

B1-B3

3

Administratief Medewerker

C1-C3

1

Toezichthouder Bouwkwaliteit

B1-B3

Vastgoedinformatie
1

Jurist - Teamleider

A1a-A2a

8

Administratief Medewerker

C1-C3

Omgevingsvergunning en Planologie
2

Manager

A4a-A4b

Begeleiding en Beoordeling
12

GOA Ruimte

A1a-A2a

4

GOA Leefmilieu

A1a-A2a

4

Dossiervoorbereider

B1-B3

Beleid en Ontwerp
5

Ruimtelijk Planner

A1a-A2a

Digitalisering en Design
1

Coördinator Digitalisering & Design

A1a-A2a

3

Deskundige Digitalisering & Design

B1-B3

Inlichtingen en Administratie
1

Teamleider

A1a-A2a

1

Kwaliteitsbewaker

A1a-A2a

1

Baliebeheerder

B1-B3

9

Administratief Medewerker

C1-C3

3

Baliemedewerker

C1-C3

Monumentenzaken en Erfgoed
1

Diensthoofd

A4a-A4b

3

Erfgoedconsulent

A1a-A2a

1

Administratief Medewerker

C1-C3

Leefmilieu
1

Diensthoofd
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A4a-A4b

Stadslabo
1

Teamleider

A1a-A2a

3

Laborant

B1-B3

1

Administratief Medewerker

C1-C3

Beleidsontwikkeling
1

Energieambtenaar

A1a-A2a

1

Milieubeleidsmedewerker

A1a-A2a

2

Beleidsmedewerker

B1-B3

Openbare Gezondheid en
Dierenwelzijn
0,125 Stadsgeneesheer

p.m.

1

Gegradueerd Sociaal Verpleegkundige

B1-B3

1

Administratief Medewerker

C1-C3

Wonen
1

Diensthoofd

A1a-A2a

1

Woonbeleidscoördinator

A1a-A2a

5

Administratief Medewerker

C1-C3

Budgettaire impact
Voor de berekening van de budgettaire impact is het belangrijkste aandachtspunt dat er rekening
gehouden wordt met de aanpassing van het retributiereglement. De aanpassing van dit reglement
wordt in aparte nota voorgelegd door de dienst van de bevoegde Schepen.
De oefening is budgetneutraal mits aanpassing van dit retributiereglement én de daaraan
gekoppelde inkomsten van ca. 300.000 EUR die vervolgens toegevoegd worden aan het
personeelsbudget. De aanwending van deze middelen werd reeds goedgekeurd in zitting van het
CBS van 20 januari ll.
Principes bij invulling van de formatie
Eens de formatie is goedgekeurd in de Gemeenteraad kan er overgegaan worden tot de invulling
ervan. Er wordt maximaal vertrokken vanuit het aanwezig zijnde personeel binnen de diensten
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Elke medewerker heeft werkzekerheid en behoudt minstens de
jobzekerheid van het huidige lopende contract (statutairen blijven statutair, contractuelen met een
contract voor onbepaalde duur houden een contract onbepaalde duur, contractuelen met een
contract voor bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst houden minstens de zekerheid van
hun huidige overeenkomst).
Voor het overgrote merendeel van de medewerkers verandert de jobinhoud in se weinig, alleen
zullen er wel wijzigingen zijn in de structuur/team waarin ze terecht komen en zullen ze
desgevallend met andere collega’s samenwerken, eventueel op een andere plaats en door een
andere leidinggevende aangestuurd worden.
Vacatures binnen de nieuwe formatie
Na het toewijzen van het bestaande personeel zullen er ook nog een aantal openstaande vacatures
zijn, het gaat met name over volgende functies:
• Stafmedewerker (A4a-A4b) – verankering functie in formatie
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• Coördinator Digitalisering en Design (A1a-A2a) – nieuwe functie in de formatie
• GOA Ruimte (A1a-A2a) – bestaande functie in de formatie maar nog een aantal vacatures
open
• Dossiervoorbereider (B1-B3) – bestaande functie in de formatie maar nog een vacature
open
• Ruimtelijk Planner (A1a-A2a) – bestaande functie in de formatie maar nog een vacature
open
• Deskundige Digitalisering & Design (B1-B3) – bestaande functie in de formatie maar n.a.v.
een aantal pensioneringen nog vacatures open
• Teamleider Inlichtingen & Administratie (A1a-A2a) – nieuwe functie in de formatie
• Loketbeheerder (B1-B3) – nieuwe functie in de formatie
• Diensthoofd Monumentenzaken en Erfgoed (A4a-A4b) – nieuwe functie in de formatie
• Milieubeleidsmedewerker (A1a-A2a) – nieuwe functie in de formatie, reeds goedgekeurd in
de personeelsnoden
• GOA Milieu (A1a-A2a) – extra functie in de formatie, reeds goedgekeurd in de
personeelsnoden
In eerste instantie zal er beroep gedaan worden op bestaande werfreserves waar mogelijk om
vacatures in te vullen. Voor volgende functies bestaat er nog een actuele werfreserve:
• GOA Ruimte (A1a-A2a)
• Dossiervoorbereider (B1-B3)
• Ruimtelijk Planner (A1a-A2a)
Voor de vacatures waarvoor er geen werfreserve is, wordt er een selectieprocedure opgestart. Een
aantal selectieprocedures zijn al in voorbereiding omdat het gaat om functies die ook al in de
huidige formatie voorzien zijn of omdat ze eerder al werden goedgekeurd in de personeelsnoden,
het gaat om:
• GOA Ruimte (A1a-A2a) – publicatie op 20 maart
• Deskundige Digitalisering & Design (B1-B3) – publicatie op 3 april
• Milieubeleidsmedewerker (A1a-A2a) – publicatie op 6 maart
• GOA Milieu (A1a-A2a) – publicatie op 6 maart
Daarnaast is er voor de overige vacatures een prioritering opgemaakt, maar deze kunnen pas
opgestart worden na goedkeuring van de formatie in de Gemeenteraad van maart.
• Teamleider Inlichtingen & Administratie (A1a-A2a) – publicatie op 17 april
• Coördinator Digitalisering en Design (A1a-A2a) – najaar ‘20
• Ruimtelijk Planner (A1a-A2a) – najaar ‘20
• Loketbeheerder (B1-B3) – najaar ‘20
• Diensthoofd Monumentenzaken en Erfgoed (A4a-A4b) – najaar ‘20
• Stafmedewerker (A4a-A4b) – voorjaar ’21, huidige functiehouder in onbetaald verlof
Verdere praktische uitwerking formatie
Per “blokje”, per afgebakend team in het organogram worden de zogenaamde clusterwerkgroepen
georganiseerd. Elk team wordt als groep geresponsabiliseerd om binnen dit speelveld zelf aan de
slag te gaan als groep om na te denken hoe het takenpakket zo goed mogelijk resultaatsgericht
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aangepakt kan worden. De clusterwerkgroepen krijgen de uitdaging om samen na te denken en
samen tot een nieuwe werkmanier te komen.
Bijgevoegde functieomschrijving
De teams alle ruimte te geven om bovenstaande oefening te maken, houdt ook in dat er nog geen
functieomschrijvingen kunnen meegeleverd worden met de formatie. Eens de werkgroepen
vorderingen maken in het concreet maken van de werking, zullen deze steeds afzonderlijk aan het
Basisoverlegcomité voorgelegd worden ter advies van de vakorganisaties.
Op niveau van de diensthoofden zijn heel wat functieomschrijvingen recent nog geactualiseerd in
het kader van selectieprocedures (vb. Hoofd Cluster Omgeving, Hoofd Milieu, …). Deze hoeven niet
opnieuw geactualiseerd te worden en maken dus geen deel uit van dit dossier.
Een aantal functies worden niet onmiddellijk ingevuld en zullen pas ingevuld worden na het
publiceren van een vacature en het organiseren van een selectieprocedure (zie lijst vacatures
hoger in de nota). Telkens er een selectieprocedure wordt opgestart, zal de betreffende
functieomschrijving steeds ter advies aan het Basisoverlegcomité worden voorgelegd.
De functie van Manager Omgevingsvergunning & Planologie is wel gloednieuw en zal onmiddellijk
ingevuld worden door reeds in dienst zijnde medewerkers. Deze nieuwe functieomschrijving maakt
dan logischerwijs wel deel uit van dit dossier.
Rechtsgrond(en)
De besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen van 1 december 2014, 26 april
2016, 4 december 2017, 8 oktober 2018 met goedkeuring van de personeelsnoden 1, 3, 6, 8.
Personeelsnoden 9 goedgekeurd door het GMAT in 2019.
Zijn besluit van 17 december 2019, houdende vaststelling van de rechtspositieregeling voor het
personeel van de stad Brugge.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in werking sedert 1 januari 2019.
Het artikel 171 - par. 4, 1° van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het opstellen door
de algemeen directeur in overleg met het managementteam van het voorontwerp van het
organogram.
Het artikel 171 - par. 4, 2° van het decreet lokaal bestuur, met betrekking tot het opstellen door
de algemeen directeur in overleg met het managementteam van het voorontwerp van de
rechtspositieregeling van het personeel.
De notule van de vergaderingen van het basisoverlegcomité voor het personeel van het
stadsbestuur Brugge en het protocol van de vergaderingen van het bijzonder
onderhandelingscomité.

Besluit
Artikel 1
De formatie voor de Cluster Omgeving wordt goedgekeurd.
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Pablo Annys
Werk en ondernemen
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Werk en ondernemen - Brugge West-Vlaamse hoofdstad
van The Circular Kickstart - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
Notulen stemresultaten
De Gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

Beschrijving
Aanleiding en context
Circulaire economie
> vlaanderen-circulair.be: In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast
om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten in de economie. Ze
worden hersteld, hebben een hoge tweedehandswaarde, zijn upgradebaar, kunnen makkelijk uit
elkaar gehaald worden en omgevormd worden tot nieuwe producten. De gekozen materialen zijn
bij de geboorte gerecycleerd of biogebaseerd, en bij het levenseinde recycleerbaar of afbreekbaar.
De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren
gaan. Een wasmachine, bijvoorbeeld, zal in een circulaire economie ten eerste langer meegaan.
Gaat hij toch stuk, of voldoet hij niet meer aan de standaarden, dan zal hij eerst hersteld worden,
of een upgrade krijgen. Misschien wordt hij nadien opnieuw verkocht. Als dat niet meer kan, zullen
uit de herbruikbare onderdelen nieuwe machines worden gemaakt. Als ook dat niet meer kan,
worden de materialen van de machines gerecycleerd tot nieuwe materialen. Afval wordt dan
grondstof. De circulaire economie heeft daarbij maatwerk nodig: soms is recyclage de beste optie,
soms herstel.
The Circular Kickstart
The Circular Kickstart ging vorig jaar van start in Gent en is een initiatief van The Circular Hub.
Jaarlijks geven zij 10 circulaire vernieuwers de kans om 8 maanden lang een intensief traject te
volgen. Doelgroep: startende ondernemers die een circulair businessmodel willen ontwikkelen of
ondernemers in spe die een businessidee met circulair potentieel hebben. De onderneming is
jonger dan 2 jaar òf moet nog opgericht worden en de ondernemer engageert zich om het volledige
traject te lopen en zijn ervaring te delen. Verschillende partners ondersteunen de jonge starters in
hun value proposition, business model, pitch, minimum viable product en market launch.
Daarnaast organiseren zij in Gent ook open sessies rond circulaire economie gericht op bedrijven
die nu hun lineaire productie willen omturnen naar een circulaire.
The Circular Kickstart wil na 1 jaar naar de hoofdstad van West-Vlaanderen komen en vraagt
hiervoor de steun van de stad Brugge (ambassadeurschap, financiële en logistieke steun).
Motivatie
Vlaanderen staat nu al aan de top als het gaat om het sluiten van de materiaalkringlopen. Die
koppositie kunnen we verzilveren door verder te innoveren in de circulaire economie: we kunnen
onze oplossingen en opgedane kennis opschalen in binnen- en buitenland. Voor ondernemingen de
transformatie naar industrie 4.0 ook nauw verbonden met de evolutie richting een circulaire
economie.
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Verschillende studies tonen aan dat de transitie naar een circulaire economie extra banen zal
opleveren in verschillende sectoren. De projecties verschillen naargelang de focus die gebruikt
wordt. Voor Vlaanderen schatte SuMMa 27.000 bijkomende jobs, enkel en alleen al in het
afvalbeheer in Vlaanderen. Voor de gehele waardeketen zijn voor Vlaanderen nog geen cijfers
beschikbaar.
Voordelen voor Brugge:
• Brugge wordt gepositioneerd als de hoofdstad rond circulair starten in de provincie WestVlaanderen (Gent in de provincie Oost-Vlaanderen);
• Via het Kickstart programma wordt circulair en duurzaam starten in de Brugse regio
gestimuleerd en worden succesvolle en toekomstgerichte starters aangetrokken naar
Brugge;
• Uitbouwen van een community van circulaire starters in West-Vlaanderen samen met
publieke en private partners;
• Profilering van de Brugse regio als voorloper op vlak van circulair ondernemerschap;
• Positionering van circulair ondernemerschap als nieuw businessmodel voor starters én voor
bedrijven in andere fases in hun levenscyclus;
• Via een partnerschap met de haven van Zeebrugge kunnen starters uitgedaagd worden om
samen te werken met reguliere bedrijven en bijv. aan de slag te gaan met reststromen uit
het havengebied.
Inhoud van het partnerschap:
• Brugge treedt op als hoofdpartner en co-financiert het Kickstart programma jaarlijks voor
15 000 euro (7.500€ te benemen van SA00981 en 7.500€ te voorzien in locatie
(stadslocaties - geen budget nodig) en ondersteuning catering (twv 2.000 excl btw) te
benemen van SA00972);
• Brugge co-creëert de inhoudelijke opbouw van het Kickstart programma en zetelt in de
stuurgroep van het project;
• Brugge integreert het programma in haar dienstverlening naar starters;
• Brugge maakt de link met andere circulaire initiatieven in de Brugse regio en faciliteert
samenwerking tussen deze initiatieven;
• Brugge wordt betrokken bij de verdere uitbouw van de Circulaire Kickstart en bij de
ontwikkeling van programma’s voor andere doelgroepen dan starters.
Rechtsgrond(en)
nvt

Financiële informatie
Visum verleend mits voorwaarden
Motivering
Visum verleend mits voorwaarden.
Voor 2020 is er alvast voldoende krediet. Via een interne kredietaanpassing (IKA) het krediet
evenwel verschuiven van rekening 64910100 (Algemene werkingssubsidies (niet-nominatief)) naar
rekening 64960100 (Specifieke werkingssubsidies (nominatief)) om de toelage nominatief in het
budget te voorzien.
Via de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 dienen de nodige kredieten verschoven
worden voor 2021 en 2022 op actie SA00981. De uitvoerende dienst dient elk jaar een inkooporder
te maken om dit krediet vast te leggen, de kredietcontrole hiervoor ligt bij de budgetbeheerder.
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De vermelding van actie SA00972 in het luik "financiële informatie" is niet van toepassing.
Financiële informatie
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI050001
• Actie: SA00981
• Rekening: 64910100
• Bestelaanvraag: 602004977
• Bedrag inclusief btw: 7.500
• Bedrag exclusief btw:
• Omschrijving: The Circular Kickstart
• Dienstjaar: 2020
• Beleidsitem: BI050001
• Actie: SA00972
• Rekening: 61462100
• Bestelaanvraag: 602004977
• Bedrag inclusief btw: 2.420
• Bedrag exclusief btw:2.000
• Omschrijving: The Circular Kickstart
Beleidsinformatie
SA00981 In samenwerking met de Blauwe Cluster zetten we in op de vernieuwende blauwe
economie.
SA00432 We toetsen eigen initiatief af aan duurzaamheid en moedigen duurzaam ondernemen en
circulaire economie aan.
SA01001 We investeren in de incubatie van nieuwe initiatieven in de lokale diensteneconomie.
SA00993 We zetten verdere stappen in het ondersteunen van studentondernemers. Stad Brugge
dient hier als facilitator voor de opstart van nieuwe bedrijfjes van studenten die studeren aan de
Brugse onderwijsinstellingen.

Besluit
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.

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst - The Circular Kickstart - Brugge.docx
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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
The Circular Kickstart – samenwerking tussen The Circular Hub en Stad
Brugge
1. The Circular Hub gevestigd te Merelbekestationplein 10, 9050 Gent, BTW nummer
BE0727380531 ten deze vertegenwoordigd door Mieke Pieters, in de functie van
zaakvoerder;
Hierna te noemen: “Partij A”.
2. Stad Brugge, gevestigd te Burg 12, 8000 Brugge, ten deze vertegenwoordigd door
Annick Lambrecht, in de functie van voorzitter gemeenteraad en Colin Beheydt,
algemeen directeur
Hierna te noemen: “Partij B”.
Verklaren het volgende overeen te zijn gekomen:

Artikel 1: Overwegingen
1a. Partij A is de initiatiefnemer, regisseur en coördinator van “The Circular kickstart”,
een acceleratorprogramma voor startende ondernemingen in de circulaire economie.
Partners zijn Stad Gent, Stad Brugge, Acerta en BNP Paribas Fortis. Er wordt momenteel
nog gezocht naar bijkomende partners.
In het Circular Kickstart programma worden startende ondernemingen begeleid in hun
traject van circulair idee tot business propositie die klaar is om op de markt gelanceerd te
worden. We doen dit via een intensief traject waarin starters toegang krijgen tot een
masterclass, individueel advies & mentorship, een co-working plek4, en netwerkevents.
Het programma trekt die ondernemers aan die nadenken over de oplossingen van
morgen en die via positieve impact een succesvol en groeiend bedrijf willen uitbouwen.
De pilooteditie van dit programma vond plaats in Gent, en werd mogelijk gemaakt door
een subsidie van Vlaanderen Circulair. Het piloot-subsidieproject liet toe om het nodige
onderzoekswerk te doen om een ‘state-of-the-art’ programma voor circulaire starters te
ontwerpen én het noodzakelijke netwerk te creëren van structurele partners, experten en
mentoren.
In 2020 wordt het programma structureel verankerd in Gent, én wordt er uitgebreid naar
een tweede locatie, nl. Brugge. Vanaf het najaar van 2020 wordt er dus jaarlijks een
editie gelanceerd in Gent én Brugge. Mogelijks wordt er in 2021 nog verder uitgebreid
naar een derde Vlaamse provincie.
1b. Partij B, het stadsbestuur van Brugge, zet volop in op de verdere ontwikkeling van
de havensector, zorgsector, mechatronica en creatieve sector (= 4 speerpuntsectoren
voor de Brugse regio), en wenst start-ups en scale-ups binnen deze sectoren actief te
ondersteunen. Daarnaast wordt de transitie naar een circulaire economie door de stad als
één van de belangrijke beleidsprioriteiten gezien. Zeker voor de haven van Zeebrugge,
4

Bij voorkeur een bestaande co-working plek waar de deelnemers terecht kunnen.
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die beschouwd kan worden als een materialenhub, biedt de circulaire economie vele
opportuniteiten.
1c. Het doel van de samenwerking tussen de partijen is om een structurele
organisatie van het Circular Kickstart programma mogelijk te maken in Brugge, waarbij
Stad Brugge deel wordt van het publiek-private partnerschap.
1d. Het doel van deze overeenkomst is het vastleggen van afspraken omtrent de
samenwerking.

Artikel 2: Duur
2a. Deze samenwerking wordt aangegaan voor de duur van 3 jaar. De
samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 15 juni 2020 en zal derhalve eindigen op 15
juni 2023.
2b. Verlenging van deze overeenkomst is mogelijk indien beide partijen dat wensen.
Hiertoe stellen zij een schriftelijke verlenging op voor een nader te bepalen periode.

Artikel 3: Wijze van samenwerken
3a.
Partij A treedt in deze samenwerking op als administrateur en is daarom belast
met het voeren van de administratie, het coördineren van activiteiten, het opstellen en
verspreiden van notulen en het voeren van het secretariaat.
3b. De taken van Partij A bestaan uit:
-

Volledige regie en coördinatie van het Circular Kickstart programma;

-

Vermelden van partij B in alle communicatie en media rond de Circular
Kickstart;

-

Beleidsadvies geven aan partij B op vlak van circulair starten;

-

Samen met partij B zoeken naar linken tussen bestaande lokale initiatieven
waarbij het Kickstart traject ondersteuning kan geven in het uitbouwen van
een bedrijf rond een circulair idee of product;

-

Het betrekken van partij B bij de creatie van een circulaire starters community
en bij publieke evenementen rond circulair starten en ondernemen in Brugge
(bv. openingswoord schepen, toelichting startersbeleid, etc.).

-

Het betrekken van Partij B bij de inhoudelijke uitwerking van het programma
en haar een rol geven in het programma;

3c. De taken van Partij B bestaan uit:
-

Het voorzien in een co-financiering van 15 000 EUR (excl.BTW) per jaar,
waarvan 7 500 EUR jaarlijks te storten op rek.nr. BE30 0018 6464 1811 op
naam van The Circular Hub, en 7 500 EUR jaarlijks te voorzien in natura via
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het ter beschikking stellen van een locatie en bijhorende catering. Het te
storten bedrag van 7 500 EUR wordt jaarlijks gestort ten laatste op 28 juni
(2020, 2021, 2022).
-

Deelnemen aan 2 stuurgroep vergaderingen per jaar;

-

Input geven
programma;

-

Het integreren van het programma in de Brugse dienstverlening naar starters;

-

De link maken met andere circulaire initiatieven in de Brugse regio en
samenwerking tussen deze initiatieven faciliteren;

-

(Optioneel) Zetelen in de jury die de selectie maakt van de deelnemers aan
het Brugse Circular Kickstart programma;

-

Actief communiceren over het Circular Kickstart programma via diverse
communicatiekanalen.

voor

de

inhoudelijke

opbouw

van

het

Circular

Kickstart

3d.
De werkzaamheden worden door beide partijen voor eigen rekening en risico
uitgevoerd.

Artikel 4: Kosten en opbrengsten
4a. De totale jaarlijkse kosten voor het organiseren van het programma op 2 locaties
(Gent + Brugge) worden geschat op 100 000 EUR. Dit is gemiddeld 50.000 EUR per
traject. De kosten worden gedragen door het publiek-private partnerschap (Stad Gent,
Stad Brugge, BNP Paribas Fortis en Acerta) en door een innovatief opleidingsaanbod voor
starters die niet deelnemen aan het kickstart traject maar wel interesse hebben in
circulair starten. Hiervoor werken wij een startersclass en een online opleiding uit. Partij
A is continu in gesprek met (potentiële) partners om het partnerschap uit te breiden en
op te schalen naar andere steden in Vlaanderen.
4b. Partij B co-financiert jaarlijks 15 000 EUR van de totale kostprijs.
4c. De opbrengsten die het project eventueel met zich mee brengt
voorbehouden voor het organiseren van latere edities van het programma.

worden

4d. Partij A wordt de rechthebbende wat betreft de resultaten anders dan geld die
voortvloeien uit dit project.

Artikel 5: Geheimhouding
5a. Voor vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld ten behoeve van het project
of enigerlei andere vertrouwelijke informatie waar partijen mee in aanraking komen in
relatie tot deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor beide partijen een strikte
geheimhouding.
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5b. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan materialen, ideeën,
documenten, gegevens of andere informatie die (1) in relatie staan tot ontwikkeling en
onderzoek, bedrijfsinformatie of –geheimen en (2) is aangemerkt als vertrouwelijk.
5c. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval niet verstaan:
(1) Informatie die bij de andere partij al bekend was voor het sluiten van deze
overeenkomst;
(2) Informatie van algemene bekendheid, of informatie die dit wordt zonder
toedoen van de andere partij;
(3) Rechtmatig verkregen informatie van
geheimhoudingsplicht heeft geschonden;

een

derde,

die

daarmee

geen

(4) Informatie die door de andere partij onafhankelijk is ontwikkeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6a.
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van één der partijen, waarbij in
voornoemd geval deze partij aansprakelijk is voor de totale schade die daaruit
voortvloeit, zijn partijen verantwoordelijk voor hun eigen deel van de overeenkomst en is
er geen enkele gehoudenheid tot eventuele schadevergoeding aan de andere partij.

Artikel 7: Wijzigen en beëindigen van de overeenkomst
7a. Het aanbrengen van wijzigingen
schriftelijk geschieden.

aan

deze

overeenkomst

kan

uitsluitend

7b. Tussentijdse opzegging door één der partijen is niet mogelijk, tenzij
(1) Er sprake is van wanprestatie en de tekortkomende partij in haar nakoming
tekort blijft schieten, zelfs nadat zij de mogelijkheid heeft gehad om de
gebreken in de nakoming te verhelpen;
(2) De andere partij surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd. In
dit geval is een opzegging met onmiddellijke ingang geoorloofd.
7c. Wanneer één der partijen door overmacht haar verplichtingen voortvloeiend uit
deze overeenkomst niet kan nakomen, mag de andere partij de overeenkomst met
onmiddellijke ingang opzeggen. De opzeggende partij is niet gehouden aan het betalen
van enige schadevergoeding.

Artikel 8: Slotbepaling
8a.
Alle voorgaande overeenkomsten tussen partijen worden vervangen door deze
overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt.
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Plaats: Gent
Datum: 25 maart 2020

Plaats: Brugge
Datum: 25 maart 2020

Mieke Pieters

Colin Beheydt

Annick Lambrecht

Zaakvoerder

algemeen directeur

voorzitter

gemeenteraad

Handtekening Partij A

Handtekening Partij B

INTERPELLATIES
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Interpellaties

Volgende interpellaties worden door de gemeenteraad behandeld (integraal te beluisteren
in het videoverslag):

Besluit
Artikel 1
Raadslid Martine Bruggeman interpelleert over de sluiting van het Guido Gezellemuseum.
Raadsleden Stefaan Sintobin, Karin Robert en Pascal Ennaert komen tussen.
De N-VA-fractie stelt voor om de sluiting van het Guido Gezellemuseum uit te stellen teneinde
bijkomend overleg te plegen en andere voorstellen te kunnen onderzoeken en vraagt hierover de
hoofdelijke stemming. Vlaams Belang treedt de vraag voor hoofdelijke stemming bij. Groen
onthoudt zich. De overige fracties zijn tegen de hoofdelijke stemming. Bijgevolg is niet voldaan aan
de bepaling in het huishoudelijk reglement dat stelt dat 1/3 van de aanwezige raadsleden moet
akkoord gaan, en wordt er niet hoofdelijk gestemd.
Schepen Nico Blontrock antwoordt ten gronde.
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.
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.
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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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Ombudsdienst - jaarverslag 2019 van de Ombudsman kennisname.

KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
De Ombudsman dient voor eind april 2020 een schriftelijk verslag van zijn werkzaamheden in 2019
te overhandigen aan de Gemeenteraad.
Motivatie
Het jaarverslag 2019 van de dienst Ombudsman van de Stad Brugge agenderen op de zitting van
de Gemeenteraad van dinsdag 28 april 2020 bij 'Akten en Mededelingen'. De Ombudsman zal op
het Berek 3 (Algemeen Beleid), dat de zitting van deze Gemeenteraad vooraf gaat, zijn jaarverslag
toelichten.
Rechtsgrond(en)
Artikel 19 van het reglement op de ombudsfunctie.

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

Bijlagen
1. Jaarverslag 2019.pdf

Nico Blontrock
Musea
83

2020_GR_00153

Musea - aanwinsten Musea Brugge 2019 - kennisgeving.

KENNIS GENOMEN

Beschrijving
Aanleiding en context
Jaarlijks worden alle aanwinsten voor de kunstcollecties van Musea Brugge, zowel schenkingen,
aankopen als legaten, aan de gemeenteraad voorgelegd ter kennisgeving.
Motivatie
In 2019 zijn verschillende schenkingen en aankopen gebeurd voor de verrijking van de collecties
van Musea Brugge.
De lijst met het overzicht van alle in 2019 verworven kunstobjecten is in bijlage opgenomen,
aangevuld met foto's van de objecten.

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

BESLOTEN ZITTING
Dirk De fauw
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Politie/arbeidsongevallen
De voorzitter opent de besloten zitting
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Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
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Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.

GOEDGEKEURD
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Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling
- goedkeuring.

GOEDGEKEURD
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Politie - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias
+ goedkeuring.

GOEDGEKEURD
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Politie/personeelsbeheer
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Politie - opruststelling van inspecteur van politie met
ingang van 1 augustus 2020.

GOEDGEKEURD

89

2020_GR_00099

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

GOEDGEKEURD
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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

De zitting wordt gesloten om 22u30.

Onderhavig proces-verbaal werd gelezen en goedgekeurd in zitting van 26 mei 2020.

Colin Beheydt
Algemeen directeur Stad en OCMW Brugge
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Annick Lambrecht
Voorzitter gemeenteraad

