Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 30 juni 2020

OPEN ZITTING

Dirk De fauw

Hoogdringende punten toe te laten op de zitting
HD 1

2020_GR_00298

Financiën - Noodfonds vrije tijd - aanwending en stedelijk
subsidiereglement - goedkeuring.
Aanvaard

HD 1

2020_GR_00298

Financiën - Noodfonds vrije tijd - aanwending en stedelijk
subsidiereglement - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsbestuur neemt kennis van de éénmalige subsidie van Vlaanderen van 1.745.032,80 euro
voor de door de coronacrisis getroffen sectoren jeugd, cultuur en sport.
Artikel 2
De helft van het Vlaams noodfonds wordt gebruikt voor de min-ontvangsten van de stad als
initiatiefnemer in jeugd, cultuur en sport in 2020 en het compenseren van de uitbetaalde kosten in
deze sectoren door het niet inroepen van overmacht in 2020.
Artikel 3
Er wordt een extra stedelijk noodfonds vrije tijd opgericht met een plafondbedrag van 872.516
euro in 2020 om het vrijetijdsweefsel in Brugge te herstellen na de coronaperiode.
Artikel 4
Verenigingen of andere initiatieven in de vrijetijdssector die financiële schade geleden hebben door
de coronacrisis kunnen éénmalig een uitzonderlijke subsidie krijgen, dit obv een aanvraag door de
vereniging of op voorstel van de betrokken dienst , cfr het stedelijk subsidiereglement noodfonds
vrije tijd.
Artikel 5
Er wordt bij hoogdringendheid spoedadvies opgevraagd bij de betrokken adviesraden.

Secretarie

1

2020_GR_00232

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

Artikel 1
Kennisname.
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2020_GR_00299

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 toelichting bij project "ImagineBruges" van raadslid Stefaan Sintobin geagendeerd.

Noodplanning

2

2020_GR_00253

Noodplanning - bekrachtiging politieverordening
coronamaatregelen strand en strandcabines Zeebrugge.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad bekrachtigt het dringend besluit van de burgemeester tot opmaak van een
politieverordening betreffende maatregelen naar aanleiding van COVID-19 voor het gebruik van
het strand en de strandcabines te Zeebrugge.

Politie/algemeen

3

2020_GR_00233

Politie - oprichten van "Schadefonds Zeebrugge" goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overeenkomst, gevoegd in bijlage, tot instelling van een "Schadefonds Zeebrugge" wordt
goedgekeurd.

Politie/middelenbeheer

4

2020_GR_00244

Politie - aankoop audiovisueel materiaal politiehuis voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel tot vervangen van de audiovisuele installaties in de publieke
delen van het Politiehuis goed.
Artikel 2
De opdracht zal het voorwerp uitmaken van een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
Artikel 3
De uitgave van circa 70.000,00 euro zal benomen worden op begrotingsartikel 33030/742-53 BU
2020 en gefinancierd worden met eigen middelen.
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5

2020_GR_00245

Politie - uitbreiding storage - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De capaciteitsuitbreiding van de data-storage van de lokale politie Brugge met bijhorende support
wordt goedgekeurd. Dit wordt aangekocht via het VITO raamcontract bij de firma Securitas NV,
Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Brussel voor het bedrag van 89.362,41 euro btw incl.
Artikel 2
De totale uitgave van 89.362,41 euro btw incl. zal benomen worden op begrotingsartikel
33030/742-53 BU 20 en wordt gefinancierd met eigen middelen.

6

2020_GR_00246

Politie - aankoop anoniem voertuig verkeersdienst voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aankoop van het anonieme voertuig dienstig voor de verkeersdienst overeenkomstig het
raamcontract Vlaanderen 2019/HFB/OP/62017 in toepassing van art.2,7° van de wet van 17 juni
2016 voor een totaal bedrag van 36.472,25 euro wordt goedgekeurd.

Politie/personeelsbeheer

7

2020_GR_00236

Politie - vacatures aspirantenmobiliteit - vacantverklaring
in het operationeel basiskader - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de
eerstvolgende aspirantenmobiliteit (categorie C) - dienstjaar 2020 goed.

Mobiliteit

8

2020_GR_00249

Mobiliteit - uitbesteding parkeercontrole - ontwerp - wijze
van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor de controle op het parkeren voor de
duur van 2 jaar, met de mogelijkheid tot twee verlengingen van telkens twee jaar.
Het bestek en de wijze van gunnen via een openbare procedure worden goedgekeurd.
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9

2020_GR_00250

Mobiliteit - parkeerwinkel - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor de software en de uitbating van de
parkeerwinkel.
Het bestek en de wijze van gunnen via een openbare procedure worden goedgekeurd.

10

2020_GR_00251

Mobiliteit - digitaal parkeren - ontwerp - wijze van gunnen
- goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er wordt een nieuwe overheidsopdracht uitgeschreven voor digitaal parkeren.
Het bestek en de wijze van gunnen via een openbare procedure worden goedgekeurd.

Hoofdcoördinator

11

2020_GR_00252

Hoofdcoördinator - overeenkomst gebiedscoördinator
Zeebrugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De overeenkomst voor de aanstelling van een gebiedscoördinator Zeebrugge wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De selectie voor de aanwerving van een gebiedscoördinator gebeurt in het najaar van 2020. De
functieomschrijving wordt voorgelegd aan het BOC in september 2020.
Artikel 3
De aanwerving van deze gebiedscoördinator Zeebrugge was budgettair niet voorzien in de opmaak
van het initieel meerjarenplan en deze uitgave valt dan ook niet binnen de bestaande
personeelsenveloppe. Bij een eerstvolgende herziening van het MJP zal de enveloppe dus verhoogd
worden met 300.000 euro aan uitgavenkant en 270.000 euro aan de inkomstenkant.
Artikel 4
De werkingskosten voor deze gebiedscoördinator Zeebrugge waren budgettair niet voorzien in de
opmaak van het initieel meerjarenplan en zullen bij een eerstvolgende herziening van het MJP dan
ook voorzien moeten worden met 162.500 euro aan uitgavenkant en 146.250 euro aan de
inkomstenkant.

Strategische cel

12

2020_GR_00225

Burgemeestersconvenant 2020-2030 verbintenissendocument - engagement opmaak
klimaatplan - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De stad Brugge engageert zich in het burgemeesterconvenant 2020-2030 en ondertekent als
eerste stap het verbintenissendocument.
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Artikel 2
Met de ondertekening van het verbintenissendocument engageert de stad Brugge zich in het
werkschema van het burgemeestersconvenant 2020-2030: opmaak van een klimaatplan 20202030 (met een geraamde CO2 reductie van 40% tegen 2030) binnen de 2 jaar (max juni 2022,
ambitie september 2021) en een 2-jaarlijkse rapportage.
Artikel 3
De opmaak van het klimaatplan 2020-2030 gebeurt in nauwe samenwerking met de lokale
belanghebbenden en wordt begeleid door een extern adviesbureau (technisch en participatief). De
opvolging van de engagementen in het kader van het burgemeestersconvenant worden
opgenomen door het transversaal 'intern klimaatteam'. De 2-jaarlijkse rapportage wordt aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Noord-Zuiddienst
13

2020_GR_00265

Noord-Zuiddienst - noodhulp i.k.v. uitbraak Covid-19 Ebolowa - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt goed dat een financiële bijdrage wordt geleverd aan partnerstad Ebolowa
om de preventieve maatregelen i.k.v. Covid-19 te bekostigen:
• 22.000 euro noodhulp Stad Brugge;
• 5.000 - 10.000 euro noodhulp via de Provincie West-Vlaanderen (afhankelijk van de
toegekende toelage).
Artikel 2
De gemeenteraad keurt goed dat er niet wordt ingegaan op de oproep van het Consortium 12-12
en de individuele organisaties (Oxfam-Solidariteit, Child-Help en WSM West-Vlaanderen) i.k.v.
noodhulp Covid-19.
Artikel 3
De gemeenteraad keurt goed dat er niet wordt ingegaan op nieuwe oproepen van individuele
organisaties of samenwerkingsverbanden i.k.v. noodhulp Covid-19.

Mercedes Van Volcem

Algemeen bestuur

14

2020_GR_00254

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen
2019 (CKB2) - 1) H. Hart en H. Philippus 2) H. Jozef en
Kristoffel 3) H. Michiel 4) O.L.-Vrouw-ten-HemelOpgenomen 5) Sint-Katarina en 6) Sint-Willibrord - advies.
Goedgekeurd

Artikel 1
H. Hart en H. Philippus
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek H. Hart en H. Philippus.
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Artikel 2
H. Jozef en Krisotffel
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek H. Jozef en Kristoffel.
Artikel 3
H. Michiel
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek H. Michiel.
Artikel 4
O.L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek O.L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen.
Artikel 5
Sint-Katarina
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Katarina.
Artikel 6
Sint-Willibrord
De gemeenteraad uit een gunstig advies tot goedkeuring van de jaarrekening 2019 van de
kerkfabriek Sint-Willibrord.

Openbaar domein

15

2020_GR_00221

Openbaar domein - project SLIC (Smart Lighting Concepts)
- aanpassing projectovereenkomst - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de ondertekening van de herziene partnerschapsovereenkomst i.k.v. het
project SLIC (Smart Lighting Concepts) goed.

16

2020_GR_00255

Openbaar domein - raamcontract leveren van
voorgevormde thermoplastische markeringen - ontwerp wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het ontwerp en de wijze van gunnen, openbare procedure, voor het raamcontract leveren van
voorgevormde thermoplastische markeringen worden goedgekeurd.
Artikel 2
De geraamde kosten van 40.976,68 euro excl. btw of 49.581,78 euro incl. btw worden benomen op
beleidsitem BI020002, actie SRB020002 en rekening 22400007.
Artikel 3
De opdracht kan driemaal verlengd worden.
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2020_GR_00256

Openbaar domein - onderhoud van grachten en
onbevaarbare waterlopen 2017-2018 - verrekening 1 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De eerste verrekening t.b.v. 11.854,11 euro excl. btw wordt goedgekeurd voor de opdracht
“onderhoud van grachten en onbevaarbare waterlopen 2017-2018, sector West”.
Artikel 2
Het nieuw aannemingsbedrag voor bvba De Lausnay, Meersstraat 24, 9270 Laarne, btw-nr.
BE0829.758.784, bedraagt 120.343,00 euro excl. btw.
Artikel 3
De kosten vallen ten laste van TMVW.

Fiscaliteit

18

2020_GR_00257 Financiën - retributiereglement op de verkoop van
vuilniszakken, compostvaten, het inzamelen van restafval
via ondergrondse containers en het ophalen van bepaalde
huishoudelijke afvalstoffen - wijziging - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel van retributiereglement op de verkoop van huisvuilzakken,
compostvaten, het inzamelen van restafval via ondergrondse containers en het ophalen van
bepaalde huishoudelijke afvalstoffen goed.

Thesaurie

19

2020_GR_00258 Financiën - intekening 78.089 aandelen Apt Imewo (PubliT) - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad beslist in te tekenen op het proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in
casu 78.089 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 27,57 voor een totaal bedrag van
EUR 2.152.913,73.
Artikel 2
Voor de volstorting van de nieuwe aandelen Apt in te gaan op het financieringsvoorstel van Imewo
zoals weergegeven in de aangetekende brief van 17 april 2020, zijnde 1.525.245,35 euro via
herschikking binnen beschikbaar eigen vermogen van de aandelensectoren Apt (Publi-T) en Agp
(Publigas) voor EUR 1.525.245,35 en 627.668,38 via een banklening afgesloten door Imewo.
Artikel 3
Aan de raad van bestuur van Imewo te verzoeken om de financieringskosten (interesten en
aflossingen) af te nemen van de niet uitgekeerde winsten van de aandelen Apt en Agp zodat de
uitkering van de dividenden huidige en nieuwe aandelen Apt en Agp niet worden aangetast.
Artikel 4
Het college van burgemeester en schepenen te gelasten met de uitvoering van voormelde
beslissingen en onder meer kennisgeving hiervan te verrichten aan de financiële diensten van
Fluvius, uitsluitend op het e-mailadres johan.verzyck@fluvius.be.
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Financieel directeur

20

2020_GR_00227

Financiën - financiële organisatiebeheersing - aanpassing
financiële drempelbedragen groep Brugge - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Vanuit de administratie van de stad en de lokale politie kan een bevoegd persoon vanaf 1 juni 2020
autonoom een bestelling plaatsen via een bestelbon tot 7.500 euro (btw exclusief). Hiervoor is
geen financieel beleidsadvies/visum noodzakelijk.
Artikel 2
Uitgaven vanaf 7.500 euro (btw exclusief) dienen steeds goedgekeurd te worden door het college
van burgemeester en schepenen, resp. de gemeenteraad (voor de lokale politie : het politiecollege
of de politieraad) volgens de geldende wetgeving op de overheidsopdrachten.
Artikel 3
In geval van hoogdringendheid kunnen de burgemeester, de schepen van financiën de algemeen
directeur en de financieel directeur gezamenlijk een bestelling plaatsen via een bestelbon tot
30.000 euro (btw exclusief) (voor de lokale politie de burgemeester, de korpschef en de bijzondere
rekenplichtige.)
Deze uitgave dient na de bestelling steeds voorgelegd te worden aan het college van burgemeester
en schepenen, respectievelijk de gemeenteraad ter ratificatie (voor de lokale politie het
politiecollege, respectievelijk de politieraad)
Artikel 4
Samen met de bestelbondrempel wordt het bedrag dat opgeladen kan worden via een prepaidkaart
verhoogd tot 7.500 euro.
Artikel 5
Verwijlinteresten vanaf 7.500 euro worden door de betrokken cluster/dienst steeds ter goedkeuring
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen (voor de lokale politie het
politiecollege).

21

2020_GR_00228

Financiën - Covid-19 crisis - relance - ondergronds
parkeren in overleg met Interparking NV - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het stadsbestuur gaat akkoord dat de shop and go in parking 't Zand wordt uitgebreid van 1 uur
naar 2 uur vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020 in het kader van de globale relance na de
COVID19-crisis.
Artikel 2
Het stadsbestuur gaat akkoord met een tijdelijke uitbreiding van de Brugse P card actie (- 50%)
vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020 in het kader van de globale relance na de
COVID19-crisis.
Artikel 3
Het stadsbestuur neemt er kennis van dat Interparking NV de marketing campagne voor de
uitbreiding van de Brugse P-Card ten laste neemt.
Artikel 4
Begin september evaluatie voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 5
De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen om gedurende het jaar
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2020 en 2021 tariferingen af te spreken met Interparking in functie van het verder managen van
de relance van het ondergronds parkeren na de COVID19 crisis.
Artikel 6
Dit besluit wordt overgemaakt aan Interparking NV, Brederostraat 9, 1000 Brussel, die instaat voor
de uitvoering van deze Brugse relancemaatregelen voor het ondergronds parkeren.

Eigendommen

22

2020_GR_00231

Eigendommen - vestiging erfdienstbaarheid voor 2
ondergrondse verbindingskabels 150 kV voor project
Stevin, verbinding Brugge Waggelwater - Eeklo Noord Lodewijk Coiseaukaai 2/4, ten voordele van Elia Asset nv.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de vestiging van een erfdienstbaarheid voor de 2 x
150 kV ondergrondse leidingen ten behoeve van het tracé van de hoogspanningsverbinding,
project Stevin, verbinding station Brugge Waggelwater en Eeklo Noord, over de percelen grond,
eigendom van de Stad, gelegen te 8000 Brugge, Lodewijk Coiseaukaai 2/4 en 2 aanleunende
percelen Dudzelesteenweg en Zijdelingse Vaart, gekend bij het kadaster in de 7e afdeling Brugge,
sectie I, met de perceelnummers 0316 X 002 P0000, 0316 Y 002 P0000 en 0316 Z 002 P0000, ten
voordele van Elia Asset nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Keizerslaan 20
en ondernemingsnummer 0475.028.202, zoals aangeduid op het plan gekend bij de databank van
de afbakeningsplans onder het nummer 31807/10289 en verder onder de voorwaarden opgenomen
in de ontwerp-optie-overeenkomst, te weten dat de opstal niet van toepassing is op de eigendom
van de Stad.
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.

23

2020_GR_00294

Eigendommen - vestiging erfdienstbaarheden op de
groenzone, aan het Sint-Maartensplein, Verversdijk, ten
voordele van het onroerend goed gelegen te SintMaartensplein 6.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de vestiging van volgende erfdienstbaarheden, zoals
aangeduid op het inplantingsplan (genaamd ‘OV_Site_I_N_inplanting’), plan achtergevel
(genaamd ‘OV_Huis van Hamme_G_N_03_achtergevel’) en plan zijgevel kerk (genaamd ‘OV_Huis
van Hamme_G_N_04_zijgevel kerk’) in datum van 2 juni 2020, opgemaakt door aNNo architecten
te Gent.
1) Eeuwigdurende erfdienstbaarheden om niet, van recht van overbouw en lichten en zichten ter
hoogte van het terras dat wordt voorzien ter hoogte van de linker poort aan de achtergevel van het
Herenhuis (het voormalige schoolgebouw), uitkijkende op het lijdend erf gelegen te Brugge,
Verversdijk, gekend bij het kadaster in de 1e afdeling Brugge, sectie A, met perceelnummer 0657
C P0000, ten voordele van het heersend erf gelegen te 8000 Brugge, Sint-Maartensplein 6, gekend
bij het kadaster in de 1e afdeling Brugge, sectie A, nummer 659 F P0000, aangeduid in blauwe
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kleur op de hierboven genoemde plannen.
2) Eeuwigdurende erfdienstbaarheden om niet, van lichten en zichten voor de bijkomende ramen in
de zijgevel van het Herenhuis, uitkijkende op het lijdend erf, de groenzone (park) naast het
Herenhuis (het voormalige schoolgebouw), en de Sint-Walburgakerk, gelegen te Brugge,
Verversdijk, gekend bij het kadaster in de 1e afdeling Brugge, sectie A, met perceelnummer 0657
C P0000, ten voordele van het heersend erf, gelegen te 8000 Brugge, Sint-Maartensplein 6,
gekend bij het kadaster in de 1 e afdeling Brugge, sectie A, met nummer 0659 F P0000, zoals
aangeduid in rode kleur op hierboven genoemde plannen.
3) Eeuwigdurende erfdienstbaarheid om niet, van recht van doorgang vanaf de toekomstige deur in
de gemene muur richting de linker koetsdoorgang van het Herenhuis en de inkomdeur van
appartement 0.2 van Residentie Huis van Hamme, over de groenzone (park) tussen de Residentie
Huis van Hamme en de Walburgakerk, gelegen te Brugge, Verversdijk, gekend bij het kadaster in
de 1e afdeling Brugge, sectie A, met perceelnummer 0657 C P0000 ten voordele van het heersend
erf, gelegen te 8000 Brugge, Sint-Maartensplein 6, gekend bij het kadaster in de 1e afdeling
Brugge, sectie A, met nummer 0659 F P0000, zoals weergegeven in oranje kleur op de hierboven
genoemde plannen.
en verder onder de voorwaarden volgens bijgevoegd ontwerp van akte.
Artikel 2
De Voorzitter van de Gemeenteraad, de Algemeen Directeur en desgevallend hun vervangers
worden gemachtigd om alle stukken in verband met voormelde erfdienstbaarheden te
ondertekenen.

24

2020_GR_00259

Eigendommen - toekennen investeringstoelage Sporting
Brugge Krachtbal - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Gemeenteraad legt de investeringstoelage ten bedrage van 160.000 euro incl. btw, budgettair
vast voor krachtbalclub Sporting Brugge VZW.

Franky Demon

Unesco

25

2020_GR_00260

Restauratietoelage - uitbetaling subsidie Noordzandstraat
64 - definitieve toekenning - uitbetaling subsidiebedrag.
Goedgekeurd

Artikel 1
Aan Dhr. Alain Vanhulle (Brugsebaan 188/C, 8470 Gistel) wordt een toelage van 16.108,39 euro
toegekend als stadstussenkomst voor de herstellingswerkzaamheden aan de straatgevels (voor- en
zijgevel) van het pand Noordzandstraat 64, 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.
Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

10/22

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.

26

2020_GR_00226

Ruimtelijke ordening - reglement premie Historisch
Buitenschrijnwerk - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het reglement voor de premie Historisch Buitenschrijnwerk goed.

27

2020_GR_00261

Ruimtelijke ordening - Groenestraat 62/Gulden-Vlieslaan
31-31A-32-35/Rozendal 25-27-37 - slopen rijhuis, oude
magazijnen & autobergplaatsen, realisatie woonproject
voor groepswoningbouw met 42 appartementen, 16
grondgebonden woningen, een poortwoning, een
tuinpaviljoen & ondergrondse parking + exploiteren
hoogspanningscabine - kosteloze grondafstand, rooilijnen
en zaak der wegen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de ingediende bezwaren en opmerkingen.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der
wegen goed.

Sectoren NWO

28

2020_GR_00262

Ruimtelijke ordening - Hogeweg - Vivendo - verkavelen van
braakliggend terrein en bouwen van eengezinswoningen
en meergezinswoningen - kosteloze grondafstand,
rooilijnen en zaak der wegen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de resultaten van beide openbaar onderzoeken. Er werden
tijdens het eerste openbaar onderzoek, dat liep van 10 februari 2020 tot en met 10 maart 2020,
negen bezwaarschriften ingediend. Er werden tijdens het tweede openbaar onderzoek, dat liep van
11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020, zes bezwaren en/of opmerkingen ingediend.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de voorgestelde rooilijnen, de kosteloze grondafstand en de zaak der
wegen goed.
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Sportdienst

29

2020_GR_00263

Sportdienst - verordeningen zwemmen in open water goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verordening sportief zomerzwemmen in de Damse Vaart 2020-2025 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De tijdelijke verordening zomerzwemmen in de Predikherenrei 2020 wordt goedgekeurd.

30

2020_GR_00264

Sportdienst - subsidiereglement voor investeringen in
sportinfrastructuur - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het 'Subsidiereglement voor investeringen in sportinfrastructuur' wordt goedgekeurd.

Philip Pierins

Toerisme

31

2020_GR_00266

Toerisme - algemene Vergadering Meeting in Brugge vzw
30 juni 2020 - mandaat voor de Algemene Vergadering.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten die ter goedkeuring aan de Algemene
Vergadering van Meeting in Brugge worden voorgelegd:
1. Verslagen Algemene Vergadering 28/01/2020
2. Jaarverslag 2019
3. Jaarrekening 2019 - verslag van de revisor - verlenen kwijting bestuurders
Artikel 2
De schepen voor toerisme, Philip Pierins, wordt gemandateerd om op de Algemene Vergadering
van 30/06/20 aansluitend op de gemeenteraad de voorgestelde punten (zie artikel 1) goed te
keuren.

Ann Soete

Onderwijs

32

2020_GR_00267

Onderwijs - twee bijkomende lesplaatsen van de
Stedelijke Nijverheids- & Taalleergangen CVO goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Het in gebruik nemen van twee bijkomende lesplaatsen voor het inrichten van lessen door de
Stedelijke Nijverheids- & Taalleergangen CVO, in de lokalen van Begijnhof 42, 8000 Brugge en
Hugo Losschaertstraat 5, 8000 Brugge vanaf 1 september 2020, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Dit gebruik is kosteloos.

33

2020_GR_00268

Onderwijs - Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen
(CVO) - wijziging centrumreglement m.i.v. 1 september
2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het centrumreglement van de Stedelijke Nijverheids- en
Taalleergangen (cvo) goed vanaf het schooljaar 2020-2021.

34

2020_GR_00269

Onderwijs - SNT - gebruiksovereenkomsten voor lesplaats
in LDC Lissewege en LDC Ten Boomgaarde - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gebruiksovereenkomst met Mintus naar aanleiding van een bijkomende lesplaats voor het
inrichten van extra naaicursussen door SNT-CVO in het dienstcentrum LDC Lissewege, Lisseweegs
Vaartje 43, 8380 Lissewege voor het schooljaar 2020-2021 en volgende, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gebruiksovereenkomst met Mintus naar aanleiding van een bijkomende lesplaats voor het
inrichten van extra taal- en naaicursussen door SNT-CVO in het dienstcentrum LDC Ten
Boomgaarde, Ter Beke 29, 8200 Sint-Michiels, voor het schooljaar 2020-2021 en volgende, wordt
goedgekeurd.

35

2020_GR_00270

Onderwijs - Conservatorium - artistiek pedagogisch project
en leerplan - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorgesteld Artistiek Pedagogisch Project van het Stedelijk
Conservatorium Brugge goed met ingang van het schooljaar 2020-2021.

36

2020_GR_00271

Onderwijs - Conservatorium - maximumcapaciteit
schooljaar 2020-2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel i.v.m. de maximumcapaciteit schooljaar 2020-2021 voor het Stedelijk Conservatorium
Brugge wordt goedgekeurd.
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37

2020_GR_00272

Onderwijs - Conservatorium - facultatieve en pedagogische
dagen schooljaar 2020-2021 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het voorstel m.b.t. de facultatieve en pedagogische dagen 2020-2021 van
het Stedelijk Conservatorium te Brugge goed:
Pedagogische studiedag
9 december 2020 en 22 maart 2021
Facultatieve vrije dag
14 mei 2021 en 15 mei 2021

38

2020_GR_00273

Onderwijs - Conservatorium - wijziging academiereglement
m.i.v. 1 september 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel van academiereglement van het Stedelijk Conservatorium Brugge m.i.v. 1 september
2020 wordt goedgekeurd.

39

2020_GR_00274

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

Artikel 1
Het voorstel om voor het schooljaar 2020-2021 de maximumcapaciteit vast te leggen voor de
stedelijke Academie voor Schone Kunsten - Beeldende Kunsten (DKO) cfr. bijlage wordt
goedgekeurd.
Er wordt geen mandaat gegeven aan de directeur om nadien de maximumcapaciteit desgewenst op
te trekken en een structuuronderdeel volzet te verklaren of de volzetverklaring ervan op te heffen.

40

2020_GR_00275

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten - DKO samenwerkingsovereenkomsten Kunstkuur - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De stad Brugge gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar Academie Brugge DKO en
volgende onderwijsinstelling: GO! Basisschool De Springplank Brugge, Hugo Losschaertstraat 5 B
te 8000 Brugge.
Artikel 2
De stad Brugge gaat een lokaal samenwerkingsinitiatief aan tussen haar Academie Brugge DKO en
volgende onderwijsinstelling: Howest: lerarenopleiding en MaM (Mind- en Makerspace) SintJorisstraat 71 te 8000 Brugge.
Artikel 3
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De gemeenteraad keurt de ontwerpen van de samenwerkingsovereenkomsten per 01 september
2020 die als bijlage bij dit besluit zijn gevoegd, goed.

41

2020_GR_00278

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) wijziging schoolreglement m.i.v. 1 september 2020 goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het schoolreglement van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) voor het schooljaar
2020-2021 wordt goedgekeurd.

42

2020_GR_00276

Onderwijs - deeltijds kunstonderwijs - nieuwe
vestigingsplaats 'De Vaart' Moerbrugge in kader van de
Interlokale Vereniging Brugge-Oostkamp vanaf 1
september 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De bijkomende vestigingsplaats voor de stedelijke Academie – DKO en het stedelijk
Conservatorium in de locatie 'De Vaart', Patersonstraat 98 te Moerbrugge in de gemeente
Oostkamp vanaf 01.09.2020 in het kader van de Interlokale Vereniging Brugge-Oostkamp wordt
goedgekeurd.

43

2020_GR_00279

Onderwijs - naamsverandering Stedelijke Basisschool SintMichiels vanaf 1 september 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Het voorstel om de naam 'Stedelijke Basisschool Sint-Michiels' met de afdelingen Rijselstraat en
Sint-Michielslaan te wijzigen naar 'Stedelijke Basisschool De Geluksvogel' met de afdelingen
Rijselstraat en Sint-Michielslaan per 1 september 2020 wordt goedgekeurd.

44

2020_GR_00280

Onderwijs - Stedelijk Basisonderwijs Brugge - wijziging
schoolreglement m.i.v. 1 september 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aanpassingen aan het schoolreglement van het Stedelijk Basisonderwijs Brugge met ingang van
1 september 2020 worden goedgekeurd.

45

2020_GR_00281

Onderwijs - gebruiksovereenkomst tussen De Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten - DKO en de
vestigingsplaats Basisschool Paalbos vanaf 1 september
2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
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De gebruiksovereenkomst tussen de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - DKO en het
bestuur van de basisschool Paalbos voor de huur van lokalen gelegen in de Gemene Weideweg
Zuid 121 te 8310 Brugge voor het schooljaar 2020-2021 met mogelijkheid tot stilzwijgende
verlenging, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gebruiksvergoeding bedraagt 13,50 euro per uur per lokaal, alle lasten en kosten inbegrepen.
De totale kost voor het volgende schooljaar bedraagt ong. 1.000 euro.

46

2020_GR_00282

Onderwijs - gebruiksovereenkomst van het extra lokaal
tussen de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - DKO
en de vestigingsplaats basisschool De Springplank vanaf 1
september 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gebruiksovereenkomst tussen de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - DKO en het
bestuur van de basisschool De Springplank voor de huur van het extra lokaal gelegen in De
Springplank, Hugo Losschaertstraat 5b te 8000 Brugge voor het schooljaar 2020-2021 met
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De gebruiksvergoeding bedraagt 12 euro per uur per lokaal, alle lasten en kosten inbegrepen.
De totale kost van de vestigingsplaats voor het komende schooljaar wordt geraamd op 1.000 euro.

47

2020_GR_00283

Onderwijs - gebruiksovereenkomst tussen De Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten - DKO en de
vestigingsplaats Freinet Context (de vroegere basisschool
De Linde) vanaf 1 september 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gebruiksovereenkomst tussen de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten - DKO en het
bestuur van Freinet Context voor de huur van lokalen gelegen in de Brieversweg 185 te 8310
Brugge voor het schooljaar 2020-2021 met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging, wordt
goedgekeurd.
Artikel 2
De gebruiksvergoeding bedraagt 9 euro per uur per lokaal, alle lasten en kosten inbegrepen.
De totale kost van de vestigingsplaats voor het komende schooljaar wordt geraamd op 1.400 euro.

Nico Blontrock

Musea

48

2020_GR_00284

Musea - Erfgoedcel - ondertekening licentie overeenkomst VRT voor gebruik beeldmateriaal Huiselijke
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Hoekjes, het vertrouwde verleden - goedkeuring.
Goedgekeurd
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de licentie-overeenkomst voor 5 jaar tussen Stad Brugge en de VRT,
August Reyerslaan 52, 1030 Schaarbeek goed.
Artikel 2
De betaling (272,25 euro) wordt benomen van BIO 72900, SA00937, rekeningnummer 61422100
mits opmaak van een bestelbrief.

49

2020_GR_00285

Musea - jaarrekening 2019 vzw Kenniscentrum - mandaat
aan de Burgemeester als vertegenwoordiger van de stad.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de burgemeester om als stadsvertegenwoordiger in de
Algemene vergadering van Kenniscentrum vzw de jaarrekening 2019 goed te keuren en vervolgens
kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Cultuurbeleidscoördinator

50

2020_GR_00286

Cultuurbeleidscoördinator - jaarrekening 2019 Brugge Plus
vzw - mandaat voor de algemene vergadering.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad geeft mandaat aan de Burgemeester om in de algemene vergadering van Brugge
Plus vzw:
• de jaarrekening 2019 goed te keuren;
• kwijting te verlenen aan de bestuurders en de bedrijfsrevisor voor het boekjaar 2019.

51

2020_GR_00287

Cultuurbeleidscoördinator - overeenkomst met Westtoer
voor het Project 'Zwinhavens' - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst met Westtoer voor het project Zwinhavens wordt goedgekeurd.

Bibliotheek

52

2020_GR_00288

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

Artikel 1
De afsprakennota met betrekking tot de werking van de gevangenisbibliotheek voor de periode
2020-2025 wordt goedgekeurd.
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53

2020_GR_00289

Bibliotheek - samenwerkingsovereenkomst digitalisering
manuscripten Grootseminarie Ten Duinen i.k.v. het project
MMMonk - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de digitalisering van de in het grootseminarie gelegen
manuscripten in het kader van het Mmmonk-project, wordt goedgekeurd.

Minou Esquenet

Gebouwen

54

2020_GR_00290

Patrimoniumbeheer - restaureren van gevels en daken,
politiecommissariaat, Kartuizerinnenstraat 4 - verrekening
nr. 3 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De verrekening nr. 3 voor restaureren van gevels en daken, politiecommissariaat,
Kartuizerinnenstraat 4 te 8000 Brugge, t.b.v. 436.649,53 euro (btw niet inb.) of 528.345,93 euro
(btw inb.), wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Deze uitgave wordt benomen op het dienstjaar 2020 van de politiebegroting.

Elektromechanica

55

2020_GR_00291

Patrimoniumbeheer - installeren van zonnepanelen op het
plat dak van de site Sint-Pieterskerklaan 58 (werkplaats
patrimoniumbeheer) - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om een pv-installatie te plaatsen op het plat dak van de site SintPieterskerklaan 58 en om fase 3 (uitvoering) en fase 4 (monitoring) door Perpetum Energy bvba,
BE 0893.005.754, Poortakkerstraat 102, 9051 Gent te laten uitvoeren.
Artikel 2
De betalingsvoorwaarden zijn:
1. 10% na ondertekenen van ontwerp en opstart van fase 3 van opdracht
2. 80% na plaatsing en toekenning van voorlopige oplevering van installatie (na netkoppeling)
3. 10% na bekomen van definitieve oplevering van installatie (1 jaar na voorlopige
oplevering).
Artikel 3
Het budget ten bedrage van 143.399,95 euro (zonnepanelen) + 9.500 euro incl. btw (verwijderen
van de rolkeibelasting, onvoorziene werken aan elektrische installatie en veiligheidsmaatregelen)

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

18/22

= 152.899,95 euro incl. btw wordt benomen op: MJP 2020 - BI035000 - AR22102007 - SA01370 602006037 - UD043.
Artikel 4
Het budget voor veiligheidscoördinator Struktuur bvba, ten bedrage van 654,17 euro incl. btw,
wordt benomen op MJP 2020 - BI035000 - AR22102007 - SA01370 - 602006052 - UD043.

INTERPELLATIES

56

2020_GR_00224

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over Medi-Market neemt intrek in het oude postgebouw.
Schepen Franky Demon antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over Sint-Janshospitaalpark.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Pascal Ennaert interpelleert over praktijktesten om de discriminatie op de woonmarkt aan
te pakken, ook in Brugge.
Raadslid Raf Reuse stelt praktijktesten tegen discriminatie voor en vraagt hierover een stemming.
Raadslid Stefaan Sintobin stelt voor dat de gemeenteraad van Brugge praktijktesten, een middel
dat met ‘uitlokking’ een vermoeden van discriminatie moet aantonen, afwijst en vraagt hierover
een stemming.
Raadsleden Pol Van Den Driessche, Pieter Marechal en Jasper Pillen komen tussen.
Burgemeester Dirk De fauw en schepen Franky Demon antwoorden.
Bij het voorstel van Raf Reuse wordt als volgt gestemd :
Groen stemt voor, sp.a de Brugse Lijst onthoudt zich en de andere fracties stemmen tegen.
Bij het voorstel van Stefaan Sintobin wordt als volgt gestemd :
Vlaams Belang stemt voor de afwijzing, de andere fracties stemmen tegen.
Beide voorstellen worden bijgevolg niet goedgekeurd.
Artikel 4
Raadslid Karin Robert interpelleert over de toekomst van het Katelijne-eiland.
Raadslid Martine Bruggeman komt tussen.
Schepenen Mercedes Van Volcem en Franky Demon antwoorden.
Artikel 5
Raadslid An Braem interpelleert over de Bosdreef.
Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 6
De interpellatie over de roltrap aan het station: komt er schot in de zaak? van raadslid Yves Buysse
wordt omgezet naar een schriftelijke vraag.
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AKTEN EN MEDEDELINGEN

Burgemeester

Politie/verkeerszaken

57

2020_GR_00248

Politie - verslag MOVE-overleg van 6 mei 2020 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het MOVE-overleg d.d. 6 mei 2020.

Diversiteitsdienst

58

2020_GR_00223

Diversiteitsdienst - regenboogactieplan 2020-2022 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het regenboogactieplan 2020-2022.

Mercedes Van Volcem

Eigendommen

59

2020_GR_00219

Eigendommen - Brugge Foundation - jaarverslag 2019 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de Brugge Foundation.

Ann Soete

Onderwijs

60

2020_GR_00277

Onderwijs - deeltijds kunstonderwijs - Interlokale
Vereniging Brugge-Oostkamp - jaarverslag 2019 kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2019 van de Interlokale Vereniging Brugge Oostkamp.
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Minou Esquenet

Leefmilieu/energie

61

2020_GR_00296

Leefmilieu - klimaatadaptatieplan voor de binnenstad van
Brugge - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het klimaatadaptatieplan voor de binnenstad van Brugge.

Algemeen directeur

62

2020_GR_00293

Algemeen directeur - jaarlijks voortgangsrapport
organisatiebeheersing - kennisname.
Kennis genomen

Artikel 1
Kennis wordt genomen van het voortgangsrapport (voorjaar 2020) vanwege de algemeen directeur
over de werkzaamheden inzake organisatiebeheersing.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/personeelsbeheer

63

2020_GR_00234

Politie - opruststelling van een arbeider met ingang van 1
november 2020 - goedkeuring.
Goedgekeurd

64

2020_GR_00235

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

65

2020_GR_00237

Politie - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau C - teammedewerker
verkeerstechniek - goedkeuring.
Goedgekeurd

66

2020_GR_00238

Politie - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau C - teammedewerker COPS goedkeuring.
Goedgekeurd
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67

2020_GR_00239

Politie - CALog-kader - benoeming via externe statutaire
aanwerving van één adviseur - niveau A - klasse 2 adjunct-diensthoofd Verkeerszaken - goedkeuring.
Goedgekeurd

68

2020_GR_00240

Politie - CALog-kader - benoeming via externe statutaire
aanwerving van één adviseur - niveau A - klasse 2 adjunct-diensthoofd HR-Beheer - goedkeuring.
Goedgekeurd

69

2020_GR_00241

Politie - operationeel kader - voordracht van één
hoofdcommissaris van politie - officierenkader - directeur
beheer - goedkeuring.
Goedgekeurd

70

2020_GR_00242

Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling
bovenwettelijke rente - goedkeuring.
Goedgekeurd

71

2020_GR_00243

Politie - consolidatie arbeidsongeval - financiële regeling
wettelijk plafond - goedkeuring.
Goedgekeurd

Politie/arbeidsongevallen

72

2020_GR_00247

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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