Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 26 mei 2020

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

51

2020_GR_00222

Actuele vraag van raadslid Stefaan Sintobin
Goedgekeurd

Artikel 1
In uitvoering van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad wordt de
actuele vraag van raadslid Stefaan Sintobin ivm contacttracing door de politie bij coronabesmetting
van twee agenten geagendeerd.

1

2020_GR_00216

Actueel - stand van zaken mbt corona-crisis.
Kennis genomen

Artikel 1
Kennisname.

Politie/middelenbeheer
2

2020_GR_00184

Politie - aankoop switchen - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van 20 switchen ter vervanging van de afgeschreven switchen wordt goedgekeurd.
Deze worden aangekocht via de opdrachtencentrale van de stad Brugge bij de firma Telenet BVBA,
Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen voor het bedrag van 35.999,98 euro.
Artikel 2
De uitgave van 35.999,98 euro btw inbegrepen, zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/742-53/2020 BU en volgende en wordt gefinancierd met eigen middelen.
Artikel 3
De jaarlijkse uitgave van3.599,94 euro voor het onderhoud van de switchen kan benomen worden
op art. 33030/123-13/2020 en volgende.
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Politie/personeelsbeheer
3

2020_GR_00185

Politie - vacatures mobiliteitscyclus 2020-02 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog-kader
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de tweede
mobiliteitscyclus - dienstjaar 2020 goed.
Artikel 2
De selectiemodaliteiten worden als volgt vastgelegd:
1. Indien de selectieprocedure via mobiliteit, categorie A, geen of onvoldoende kandidaten
oplevert, wordt de toelating gegeven onmiddellijk over te gaan tot selectie via de
aspirantenmobiliteit, categorie C.
2. Het houden van competentiegerichte proeven waaronder in ieder geval een gedragsgericht
interview met de kandidaat door de plaatselijke selectiecommissie samengesteld conform
RPPol voor alle opengestelde functies binnen de tweede mobiliteitscyclus 2020.
3. Voor de functies binnen het middenkader worden voorafgaand aan het interview
adviserende bijkomende competentiegerichte proeven en kennistesten afgenomen
afhankelijk van de specificiteit van de functie.
4. Voor de gespecialiseerde functie binnen het basiskader van rechercheur worden
voorafgaand aan het gedragsgericht interview een adviserende kennistest en
compententiegerichte proeven afgenomen. Deze proeven zijn niet-eliminerend.
5. Voor de gespecialiseerde functie binnen het basiskader van motorrijder - verkeerspolitie
worden voorafgaand aan het interview een adviserende kennistest, competentiegerichte
proeven en een rijvaardigheidstest verplicht afgenomen. Deze proeven zijn nieteliminerend.
6. Voor de gespecialiseerde functie binnen het basiskader van rechercheur, teamlid
dispatching, motorrijder en wijkinspecteur verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de
desbetreffende opleiding te volgen.
7. Voor de gespecialiseerde functie van motorrijder - verkeerspolitie opent het recht tot het
verkrijgen van een functietoelage.
8. Voor de bijzondere graad van ICT-consulent - teamcoach ICT binnen het CAlog-kader
worden voorafgaand aan het interview adviserende bijkomende competentiegerichte
proeven en een kennistest afgenomen. Deze proeven zijn niet-eliminerend.
9. Binnen de tweede mobiliteitscyclus dienstjaar 2020 wordt voorrang toegekend aan de
personeelsleden die voldoen aan de voorwaarde van "oud-brusselaar".

Mobiliteit
4

2020_GR_00173

Mobiliteit - decreet gemeentewegen - kennisgeving &
taakverdeling stadsadministratie.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het nieuwe decreet "gemeentewegen" en in bijzonder de rol van
de gemeenteraad.
Artikel 2
Het stadsbestuur onderschrijft de doelstellingen en de principes van het decreet en maakt deze
zich eigen om toekomstige dossiers te beoordelen.
Een beleidsplan of gemeentelijk reglement wordt niet opgemaakt. De inventaris die vzw Trage
Wegen maakte zal indicatief gebruikt worden om de netwerkkwaliteiten van toekomstige dossiers
te beoordelen.
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Artikel 3
Het stadsbestuur keurt volgende ontwerp* taakverdeling binnen de stedelijke administratie (ter
ondersteuning van de gemeenteraad en - ondergeschikt - het college) goed:
• de dienst Mobiliteit

obereidt de autonome procedure voor
owaakt tijdens omgevingsvergunningsaanvragen, RUPs en Projectbesluiten via
adviezen over de toets aan de decretale doelstellingen en principes
obehandelt de verzoekschriften tot vrijwaring en herwaardering en wint hierbij
advies in bij de dienst Ruimtelijke Ordening, de dienst Eigendommen, de cel GIS
(Wegenregister), de dienst Werk en Ondernemen (zo agrarisch gebied) en de
cluster Openbaar Domein.
• de dienst Ruimtelijke Ordening
obewaakt de procedurele verankering van het decreet gemeentewegen in de
procedures voor de omgevingsvergunningsaanvragen, RUPs en Projectbesluiten en
zal steeds advies inwinnen bij de dienst Mobiliteit en (zo agrarisch gebied) de
dienst Werk en Ondernemen
ozo tijdens deze procedures ook een rooilijnplan dan wel een grafisch plan tot
opheffing wordt gevat dan wordt ook steeds ingewonnen bij de cluster Openbaar
Domein en de dienst Eigendommen
• de
dienst
Leefmilieu
:
idem
als
dienst
Ruimtelijke
Ordening
inzake
omgevingsvergunningsaanvragen
• de cel GIS van de cluster Openbaar Domein : beheert het Wegenregister waarbij in eerste
instantie naar 1° de dienst Mobiliteit wordt gekeken voor adviesvragen, 2° de dienst
Eigendommen zo er een link is met het patrimonium van de stad en er een noodzakelijke
contractuele afhandeling is en bij uitbreiding ook de dienst Ruimtelijke Ordening en de
cluster Openbaar Domein
• de cluster Openbaar Domein : staat in voor het feitelijk beheer van de gemeentewegen
• de dienst Eigendommen : als ondersteunende rol zo er een implicatie is voor het
patrimonium van de stad (met bvb. noodzakelijke contractuele afhandeling)
• de dienst Preventie : bewaakt de vertaling van het decreet in het GAS-reglement
• de dienst Werk en Ondernemen : wordt steeds om een inhoudelijk advies gevraagd bij

vragen over gemeentewegen in agrarisch gebied.
* ontwerp d.w.z. de diensten zullen op basis van praktijkervaring deze taakverdeling verder
verfijnen, hierbij ook inspelend op uitvoeringsbesluiten (zie artikel 4) en andere evoluties in de
breedste betekenis.
Artikel 4
De gemeenteraad verzoekt de Vlaamse Regering om een uitvoeringsbesluit uit te werken die een
pragmatische, in tijd gespreide opmaak van het Wegenregister zal faciliteren.
Een kopij van dit schrijven en het besluit wordt bezorgd aan VVSG.

Europese cel
5

2020_GR_00167

Europese cel - project BITS (Bicycle intelligent transport
systems) - aanpassing projectovereenkomst - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van de herziene partnerschapsovereenkomst
i.k.v. het project BITS (Bicycle Intelligent Transport Systems).
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Hoofdcoördinator
6

2020_GR_00186

Hoofdcoördinator - studieopdracht R30 stationsomgeving ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Brugge en de Vlaamse overheid (AWV) over de
studie van de R30 ter hoogte van de stationsomgeving (incl. Unesco-rotonde) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Het bestek voor de studie van de R30 ter hoogte van de stationsomgeving (incl. Unesco-rotonde)
wordt goedgekeurd.

Mathijs Goderis

Preventiedienst
7

2020_GR_00188

Preventiedienst - het Strategisch Veiligheids- en
Preventieplan, dispositief 90 en bijkomend Contingent 346
voor de periode 1 januari 2020 t.e.m. 31 december 2020 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het strategisch Veiligheids- en Preventieplan, dispostief 90 en bijkomende contingent 346 voor de
periode 2020 worden goedgekeurd.
Artikel 2
Als ontvangst wordt een totaal van 796.343,51 euro voorzien voor 2020.
Artikel 3
De uitgaven zijn voorzien in het meerjarenbudget.

Franky Demon

Unesco
31

2020_GR_00087 Ruimtelijke ordening - verordenende maatregelen voor de
terrassen op Vismarkt, Huidenvettersplein en
Rozenhoedkaai met omgeving - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het terrasreglement en zoneringsplan voor de terrassen op de Vismarkt, Huidenvettersplein en
Rozenhoedkaai met omgeving worden goedgekeurd.
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Sectoren NWO
32

2020_GR_00203

Ruimtelijke ordening - Sint-Trudostraat 40 en
achterliggende weilanden - verkavelen voor 53
eengezinswoningen, 4 meergezinswoningen (met 38
woonentiteiten), 8 garages en een elektriciteitscabine met
wegenaanleg - kosteloze grondafstand, rooilijnen en zaak
der wegen - niet goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens
het openbaar onderzoek.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der
wegen niet goed.

Sportdienst
33

2020_GR_00204

Sportdienst - samenwerkingsovereenkomst Buurtsport
Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst Buurtsport Brugge 2020-2025 goed.

Mercedes Van Volcem

Openbaar domein
8

2020_GR_00174

Openbaar domein - upgrade van de Kustroute goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord met de upgrade van de Kustroute doelenbewegwijzering op de
fietsknooppunten 33 en 36 en de inrichting van een picknickzone op knooppunt 33.
Artikel 2
De uitkijkpost aan de Zweedse Kaai wordt opgenomen als tip op de kaart.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met gunstig advies goed.

9

2020_GR_00175

Openbaar domein - herinrichting van het kruispunt N397
Barrièrestraat en de stationsomgeving (Balkonrotonde) verrekening 11 van AWV (verrekening 4 voor de stad) goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Verrekening 11 (verrekening 4 voor de stad) voor de werken “herinrichting van het kruispunt N397
Barrièrestraat en de stationsomgeving (Balkonrotonde)“ wordt aanvaard voor 43.610,04 euro excl.
btw of 47.873,66 euro incl. btw (btw enkel op wegenis).
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Artikel 2
Het stadsaandeel bedraagt 20.302,97 euro excl. btw of 24.566, 59 euro incl. btw (btw-verlegd) en
het aandeel van TMVW bedraagt 23.307,07 euro excl. btw.
Artikel 3
De kosten ten bedrage van 20.302,97 euro excl. btw of 24.566, 59 euro incl. btw (btw-verlegd)
worden benomen op rekening 22400007, beleidsitem BI020002, actie SA00674.
Artikel 4
Het stadsaandeel in de nieuwe aannemingssom voor THV Aswebo nv (nu Willemen Infra nv) Depret nv, Rederskaai 61/bus 0301, 8380 Zeebrugge, btw-nr.: 882.467.396, bedraagt
1.808.038,85 euro excl. btw of 2.187.727,01 euro incl. btw (btw-verlegd).

10

2020_GR_00189

Openbaar domein - aanpassingen betoelagingsreglement
zwaluwen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het gewijzigde betoelagingsreglement voor goede zorg voor zwaluwnesten wordt goedgekeurd.
De wijzigingen zijn:
- De aanvraagprocedure gebeurt niet enkel schriftelijk, maar ook digitaal.
- De aanvraag dient enkel ondertekend te worden door de aanvrager.
- Controles gebeuren steeds bij een nieuwe aanvraag. Terugkerende aanvragen worden
steekproefgewijs gecontroleerd.
Artikel 2
Er wordt opdracht gegeven aan de dienst openbaar domein om, i.s.m. dienst communicatie, de
gewijzigde aanpak te communiceren.

11

2020_GR_00211

Openbaar domein - juridische wijzigingen overname
Fluvius 2.0 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de juridische wijzigingen in het dossier 'overname Fluvius 2.0' goed.

Eigendommen
12

2020_GR_00176

Eigendommen - vestiging erfdienstbaarheid ondergrondse
verbindingskabels 150 kV voor project Stevin - 8380
Zeebrugge, Baron de Maerelaan +94, ten voordele van Elia
Asset nv - wijziging modaliteiten - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de vestiging van een erfdienstbaarheid voor de
ondergrondse leidingen ten behoeve van het bijkomend tracé van de hoogspanningsverbinding,
project Stevin, in het perceel grond, eigendom van de Stad, gelegen te 8380 Zeebrugge, Baron de
Maerelaan +94, gekend bij het kadaster in de 12e afdeling Brugge, sectie Q met perceelnummer
0219/03, ten voordele van Elia Asset nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel,
Keizerslaan 20 en ondernemingsnummer 0475.028.202, onder de voorwaarden opgenomen in de
ontwerp-optie-overeenkomst.
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Artikel 2
Alle aan deze vestiging van erfdienstbaarheid verbonden kosten vallen ten laste van Elia Asset nv.
Artikel 3
De voorzitter van de gemeenteraad, de Algemeen Directeur, de Financieel Beheerder en
desgevallend hun vervangers worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde
vestiging van erfdienstbaarheid te ondertekenen en om de heer hypotheekbewaarder te ontslaan
van de verplichting om ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de authentieke
akte.

13

2020_GR_00177

Eigendommen - kosteloze verwerving van restgronden
gelegen Pathoekeweg jegens WVI - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens WVI van gronden en de erop
uitgevoerde infrastructuurwerken gelegen Pathoekeweg (zn) te 8000 Brugge, bekend op het
kadaster in de sectie I van de 7e afdeling Brugge, perceelnummers 0569/02 P0000 en 0060/02
P0000, 91 m² en 1.200m² groot volgens kadaster, voor inlijving in het openbaar domein en verder
volgens de voorwaarden van de bijgevoegde ontwerpakte.

Algemeen bestuur
14

2020_GR_00190

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen
2019 (CKB1) - 1) Christus-Koning 2) H. Maria Magdalena
3) O.L.-Vrouw 4) Sint-Anna 5) Sint-Gillis 6) Sint-Jacob 7)
Sint-Pieter en 8) Sint-Walburga - advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
Christus-Koning
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Christus-Koning.
Artikel 2
H. Maria Magdalena
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek H. Maria Magdalena.
Artikel 3
O.L.-Vrouw
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Onze Lieve Vrouw.
Artikel 4
Sint-Anna
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Anna.
Artikel 5
Sint-Gillis
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Gillis.
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Artikel 6
Sint-Jacob
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Jacob.
Artikel 7
Sint-Pieter
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Pieter (ook Sint-Paulus).
Artikel 8
Sint-Walburga
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Walburga

15

2020_GR_00191

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen
2019 (CKB3) - 1) H. Kruisverheffing en Sint-Jozef 2) H.
Leo-de-Grote 3) H.Thomas-van-Kantelberg 4) O.L.-VrouwBezoeking 5) Sint-Donaas 6) Sint-Jozef 7) Sint-Niklaas en
8) Sint-Pieter-in-Banden - advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
H. Kruisverheffing en Sint-Jozef
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek H. Kruisverheffing en Sint-Jozef.
Artikel 2
H. Leo-de-Grote
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek H. Leo-de-Grote.
Artikel 3
H. Thomas-van-Kantelberg
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van kerkfabriek
de H. Thomas-van-Kantelberg.
Artikel 4
O.L.-Vrouw-Bezoeking
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek O.L.-Vrouw-Bezoeking.
Artikel 5
Sint-Donaas
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Donaas (ook Stella Maris).
Artikel 6
Sint-Jozef
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Jozef.
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Artikel 7
Sint-Niklaas
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Niklaas.
Artikel 8
Sint-Pieter-in-Banden
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Pieter-in-de-Banden.

16

2020_GR_00180

Algemeen bestuur - TMVW - aanduiden
vertegenwoordigers algemene vergadering.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er worden 2 vertegenwoordigers aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen in de Algemene
Vergaderingen van TMVW ov, nl. Schepen Philip Pierins en raadslid Pieter Marechal.
Deze vertegenwoordigers worden gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen aan al
de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te
tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de gemeente te
behartigen op deze vergaderingen.
Artikel 2
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing
van de gemeenteraad.

17

2020_GR_00217

Algemeen bestuur - TMVW - wijziging vertegenwoordiging
adviescomité Secundaire Diensten.
Goedgekeurd

Artikel 1
Ter vervanging van mevr. Decleer wordt de heer Alexander De Vos aangeduid als lid van het
adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de stad deel
te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere
documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van de stad
te behartigen in het adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov.
Artikel 2
Ter vervanging van de heer Jasper Pillen wordt de heer Jean-Marie De Plancke aangeduid als lid
van het adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov en wordt gevolmachtigd in naam van de
stad deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst
en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen
van de stad te behartigen in het adviescomité Secundaire Diensten van TMVW ov.
Artikel 3
Indien de gemeenteraad dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing
van de gemeenteraad.
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2020_GR_00214

Algemeen bestuur - TMVW - algemene vergadering 19 juni
2020 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De (gemeente)raad beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene
jaarvergadering TMVW ov van 19 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten :
1.
2.
3.
4.

Toetredingen en uittredingen
Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge toetredingen en uittredingen
Verslag van de raad van bestuur over boekjaar 2019
Verslagen van de commissaris

5. a. Toewijzing pensioenfond
b. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
c. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per
31 december 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen
Varia en mededelingen
Artikel 2
De raad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en
bescheiden met betrekking tot de algemene jaarvergadering van TMVW ov vastgesteld op 19 juni
2020, te onderschrijven en haar/zijn (hun) stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van
de (gemeente)raad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van
voormelde algemene vergadering.

19

2020_GR_00215

Algemeen bestuur - TMVS - algemene vergadering 16 juni
2020 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering van TMVS dv van 16 juni 2020 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het
onderzoek van de agendapunten:
1. Toetredingen van deelnemers en overdracht van een deelnemer
2. Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge de toetreding van deelnemers en de
overdracht van een deelnemer
3. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019
4. Verslag van de commissaris
5. a. Goedkeuring van de jaarrekening over boekjaar 2019 afgesloten per 31 december 2019
5. b. Goedkeuring van de voorgestelde winstverdeling over boekjaar 2019
6. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris
7. Statutaire benoemingen-raad van bestuur
Varia en mededelingen
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Artikel 2
De gemeenteraad draagt de aangeduide vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten
en bescheiden met betrekking tot de algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 16 juni
2020 te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de
gemeenteraad van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde
algemene vergadering.

20

2020_GR_00195

Algemeen bestuur - IMEWO - algemene vergadering van 25
juni 2020 - aanduiden vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda van de Algemene Vergadering, tevens
jaarvergadering, van de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 25 juni 2020.
Artikel 2
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van partiële splitsing door overneming
inzake de overgang van de activiteiten verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van de
opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de opdrachthoudende vereniging Imewo.
Artikel 3
In geval van schriftelijke algemene vergadering:
De gemeenteraad hecht zijn akkoord over elk van de voorliggende agendapunten. Dit geeft het
standpunt van de stad weer, en dient in geval van een schriftelijke algemene vergadering als een
bindend akkoord te worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in een overzichtslijst
'houdende ontvangen inhoudelijke goedkeuringen van de deelnemers' die gevoegd zal worden bij
de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering en waarbij de individuele
gemeenteraadsbeslissingen via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.
Artikel 4
In geval van fysieke algemene vergadering:
De vertegenwoordiger van de stad die zal deelnemen aan de Algemene Vergadering tevens
jaarvergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 25 juni 2020 (of iedere andere
datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden), de heer Florian De Leersnyder, op te
dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden
inzake voormelde artikelen 1, 2 en 3 van onderhavige beslissing.
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2020_GR_00193

Algemeen bestuur - WVI - algemene vergadering van 3 juni
2020 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agenda en aan elk van de afzonderlijke punten
van de agenda van de algemene vergadering van de WVI die plaatsvindt op 3 juni 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goedkeuring verslag van de buitengewone algemene vergadering dd. 18 december 2019
Verslag van de raad van bestuur (jaarverslag)
Verslag van de commissaris
Jaarrekeningen 2019
Kwijting aan bestuurders en de commissaris
mededelingen
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Artikel 2
De gemeenteraad geeft aan zijn vertegenwoordiger, de heer Wouter Bossuyt, die zal deelnemen
aan de algemene vergadering van de WVI die plaatsvindt op 3 juni 2020 mandaat om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in
het algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering uit te
voeren;
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de op 3 juni
2020 geplande algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen en daarbij aan
alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda
goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van de algemene vergadering te realiseren.
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2020_GR_00197

Algemeen bestuur - Zefier - algemene vergadering 11 juni
2020 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
Na onderzoek van de ter beschikking gestelde documenten, wordt goedkeuring gehecht aan de
agenda en alle afzonderlijke punten van de agenda van de gewone algemene vergadering van de
cvba Zefier van 11 juni 2020, zijnde
1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019;
2. Verslag van de commissaris-revisor over de jaarrekening 2019;
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019 (balans, resultatenrekening, winstverdeling en
toelichting);
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor;
5. Kennisname en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld
overeenkomstig artikel 5:102 WVV;
6. Besluit tot machtiging van de raad van bestuur om over te gaan tot uitgifte van nieuwe aandelen
die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort (rekeningsector) gebeurt;
7. Volmacht.
Artikel 2
In overeenstemming met het KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake medeeigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19
pandemie, zal de algemene vergadering plaatsvinden via volmacht. De gemeenteraad geeft de
volmachthouder mandaat om in te stemmen met alle punten op de agenda van deze vergadering.

23

2020_GR_00194

Algemeen bestuur - IVBO - algemene vergadering van 24
juni 2020 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene
vergadering van IVBO d.d. 24 juni 2020:
1.
2.
3.
4.

Samenstelling van het bureau
Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering - goedkeuring
Verslag van de commissaris-revisor - kennisname
Goedkeuren jaarrekening 2018, werkingsbijdragen deelnemers en voorstel van resultaat verwerking volgens de artikelen 52 en 52bis van de statuten
5. Kwijting aan bestuurders
6. Kwijting aan de commissaris-revisor
7. Kennisname ontslag en benoeming bestuurder
Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

12/21

Artikel 2
De gemeenteraad duidt dhr. Paul Jonckheere aan als vertegenwoordiger en geeft mandaat aan zijn
vertegenwoordiger om in te stemmen met alle punten op de dagorde van deze vergadering.
24

2020_GR_00196

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 26 juni
2020 - vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van
IKWV van 26 juni 2020:
1.
2.
3.
4.
5.

Goedkeuren werkingsverslag 2019.
Goedkeuren van de balans en resultatenrekening afgesloten op 31/12/2019.
Bestemming resultaat.
Verlenen kwijting aan de bestuurders, commissaris-revisor en accountant.
Rondvraag.

Artikel 2
De gemeenteraad geeft zijn vertegenwoordiger, mevr. Sandra Wintein, mandaat om in te stemmen
met alle punten op de dagorde van deze vergadering.

Fiscaliteit
25

2020_GR_00198

Financiën - belastingreglement op het gebruik van de
openbare weg - wijziging.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van belastingreglement op het gebruik van de openbare weg
goed.
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2020_GR_00199

Financiën - belastingreglement op verkoopskramen op het
openbaar domein - wijziging.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van belastingreglement op verkoopskramen op het openbaar
domein goed.
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2020_GR_00200

Financiën - belastingreglement op vertoningen en
vermakelijkheden - wijziging.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden
goed.
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2020_GR_00201

Financiën - belastingreglement op economische
bedrijfsruimten - wijziging.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van belastingreglement op economische bedrijfsruimten goed.
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29

2020_GR_00202

Financiën - belastingreglement op het maken van excursies
- wijziging.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van belastingreglement op het maken van excursies goed.

30

2020_GR_00218

Financiën - belastingreglement op verspreiding van nietgeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten wijziging.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en
gelijkgestelde producten wordt goedgekeurd.

Philip Pierins

Toerisme
34

2020_GR_00212

Toerisme - samenwerkingsovereenkomst met het Brugs
Handelscentrum voor de kerstmarkt op de Markt en het
Simon Stevinplein - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overeenkomst tussen het Brugs Handelscentrum en Stad Brugge m.b.t. de kerstmarkten wordt
ondertekend.
Artikel 2
Het wedstrijdreglement winterkerstverlichting wordt geschrapt.
https://www.brugge.be/winterkerstverlichting-wedstrijdreglement-dd-27-augustus-2020

Ann Soete

Onderwijs
35

2020_GR_00181

Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - annulering
facultatieve vakantiedagen wegens coronacrisis goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Bij hoogdringendheid worden de voorziene facultatieve verlofdagen in alle basisscholen van de
Scholengemeenschap O2 in de periode mei - juni 2020 geannuleerd, zijnde:
4 mei 2020 (ratificatie)
2 juni 2020
30 juni 2020 (namiddag) basisschool De Triangel.
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36

2020_GR_00205

Onderwijs - verlenging van de huidige
scholengemeenschap O2 stedelijk basisonderwijs voor de
periode van 1 september 2020 tot 31 augustus 2026 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De huidige scholengemeenschap 'O2 Zuurstof voor de samenleving' van het stedelijk
basisonderwijs wordt met zes schooljaren verlengd vanaf 1 september 2020.

Nico Blontrock

Cultuurcentrum
37

2020_GR_00178

Cultuurcentrum - leveren van nieuwe dimmers
Stadsschouwburg - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt voorgelegd ontwerp met raming tot leveren van nieuwe dimmers voor
Stadsschouwburg voor 139.000 euro incl. btw goed.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de aankoop via onderhandelingsprocedure mits raadpleging van
verschillende leveranciers goed.
Artikel 3
De uitgave zal benomen worden op SANP00488-RB070100-22102007.

Cultuurbeleidscoördinator
38

2020_GR_00179

Cultuurbeleidscoördinator - toekomst ErfgoedBrugge.be goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de continuering van portaal ErfgoedBrugge.be voor 2 jaar goed.
Artikel 2
Leverancier DeventIT wordt aangeduid als enige mogelijke leverancier op basis van art. 42 par. 1,
1° d, ii van de wet op de overheidsopdrachten omwille van technische specificiteit en continuïteit.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt de kosten voor hosting en onderhoud voor 2 jaar (juli 2020 – juni 2022)
en 50 ticketuren/jaar voor support aan leverancier DeventIT, Postbus 60, 3750GB Bunschoten,
BTW NL808730319B01 goed.
2020-2021

2021-2022

Hosting

€ 15.393

€20.000

Onderhoud

€ 6.846

€10.000

Google Maps*

€ 1.400

€1.400
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Ticketuren

€ 5.000

€5.000

Totaal excl. BTW**

€ 28.639

€36.400

Totaal incl. BTW

€ 34.653

€44.044

*Sinds maart 2020 worden kosten aangerekend voor het gebruik van Google Maps.
**BTW verlegd
Krediet is voorzien op BI070901, SA00872 en rekeningnummer 61401100.

Bibliotheek
39

2020_GR_00206

Bibliotheek - aanpassingen overeenkomst
Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek van Cultuurconnect
vzw - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanpassingen van de overeenkomst m.b.t. de instap in de basisinfrastructuur digitale
bibliotheek worden goedgekeurd.

40

2020_GR_00207

Bibliotheek - overeenkomst e-boekendienst met
Cultuurconnect vzw voor de periode mei 2020-mei 2026 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het afsluiten van de overeenkomst e-boekendienst, met Cultuurconnect vzw.(BE0629858909) voor
de duur van 6 jaar, wordt goedgekeurd. Na het verlopen van deze 6-jarige periode, kan de
overeenkomst, na positieve evaluatie door de bibliotheek en na goedkeuring van het College,
jaarlijks verlengd worden.
Artikel 2
De financiering, volgens de dimensies zoals hieronder beschreven, wordt goedgekeurd:
• Dienstjaar 2020, 1e jaar van het contract: BI070300; SANP00507; 61303100;

Bestelaanvraag: 602004227; bedrag inclusief btw: 16.750 euro
• Dienstjaar: 2021-2025, 2e tem. 6e jaar van het

contract: BI070300; SANP00507; 61303100; jaarlijks bedrag inclusief btw: 16.750 euro

Musea
41

2020_GR_00213

Musea - uitbreiding WIFI-netwerk - uitrol - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het wifiplan voor Musea Brugge wordt afgenomen binnen het raamcontract gegund aan Bryggia,
Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem, BE 0725 512 587 voor een bedrag 103.031,40 euro
(incl. btw). Deze uitgave mag geboekt worden op BI070000 - SRB070000 - UD113 - KPL 109 21100001.
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Artikel 2
De jaarlijks terugkerende uitgave voor de exploitatie en support voor het wifiplan van Musea
Brugge gedurende de looptijd van het contract wordt afgenomen binnen het raamcontract gegund
aan Bryggia, Leuvensesteenweg 540 bus 3, 1930 Zaventem, BE 0725 512 587 voor een jaarlijks
bedrag van 26.228,57 euro. Deze uitgave mag geboekt worden op beleidsitem BI070000 SRB070000 - UD113 - KPL 109 - 61465000.
Artikel 3
In het Meerjarenplan 2020-2025 worden hiervoor, via interne verschuivingen binnen het budget
van musea, voldoende budgetten voorzien.

Organiseren (verhuur zalen/uitleendienst/kostuumatelier)
42

2020_GR_00210

Organiseren (verhuur zalen) - aanpassing reglement voor
het huren van stadszalen die worden beheerd door de
dienst organiseren - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend voor het aanpassen van het reglement voor het huren van
stadszalen.

Minou Esquenet

Gebouwen
43

2020_GR_00168

Stadsgebouwen - renoveren van oude wagenschuur tot
jeugdlokaal, Amaat Vynckestraat (Dudzele) - ontwerp wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de lastvoorwaarden van het dossier "renoveren van oude wagenschuur tot
jeugdlokaal, Amaat Vynckestraat te 8380 Dudzele", geraamd op 216.446,61 euro excl. btw, hetzij
261.900,40 euro incl. btw, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De wijze van gunnen, met name de openbare procedure, wordt goedgekeurd.
Artikel 3
Voor deze werken wordt de veiligheidscoördinator, zijnde Struktuur bvba, aangesteld in kader van
het lopende raamcontract met Farys. De uitgave voor de veiligheidscoördinator wordt geraamd op
717,96 euro excl. btw, hetzij 868,73 euro incl. btw.
Artikel 4
Het krediet wordt benomen op 22102007 - BI075001 - SA01357 - UD045.
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Pablo Annys

Werk en ondernemen
44

2020_GR_00209

Werk en ondernemen - actieplan Retail & Horeca Brugge goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van en verleent goedkeuring aan het Actieplan Retail & Horeca
Brugge met inbegrip van budgetverhoging met 160.000 euro (excl. btw) én ondersteuning door 1
extra FTE. Het extra-personeelslid moet wel binnen de personeelsenveloppe of via subsidie
gefinancierd worden.

INTERPELLATIES

Secretarie

45

2020_GR_00182

Interpellaties
Kennis genomen

Artikel 1
Raadsleden Annick Lambrecht en Pol Van Den Driessche interpelleren over de stand van zaken van
de werken in de Katelijnestraat.
Raadslid Sandra Wintein komt tussen. Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Karin Robert interpelleert over het regenboogactieplan en diversiteitsplan.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Andries Neyrinck interpelleert over de heraanleg van het Kraanplein.
Burgemeester Dirk De fauw en schepen Mercedes Van Volcem antwoorden.
Artikel 4
Raadslid Martine Bruggeman interpelleert over muziekcentrum Cactus Club.
Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 5
Raadslid Janos Braem interpelleert over betaalbaar wonen.
schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 6
Raadslid An Braem interpelleert over Zeebrugge.
Raadslid Pol Van Den Driessche komt tussen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.

AKTEN EN MEDEDELINGEN

Dirk De fauw
Preventiedienst
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46

2020_GR_00187

Preventie - GAS-jaarverslag 2019 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het GAS-jaarverslag 2019.

Mercedes Van Volcem

Algemeen bestuur
47

2020_GR_00192

Algemeen bestuur - Concertgebouw Brugge vzw jaarrekening 2019 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van de jaarrekening 2019 van de vzw Concertgebouw Brugge en de
bijhorende documenten en toelichting.

Martine Matthys

Cluster Klant
48

2020_GR_00169

Cluster Klant - Meldpunt - jaarverslag 2019 - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van het jaarverslag 2019 van het stedelijk Meldpunt.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw
Politie/arbeidsongevallen

49

2020_GR_00183

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Martine Matthys

Personeelsdienst
50

2020_GR_00208

Personeelsdienst - politie - verzoek tot verlenging van het
mandaat van de korpschef.
Goedgekeurd
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