Gemeenteraad
Besluitenlijst

Zitting van 18 februari 2020

OPEN ZITTING

Annick Lambrecht

Secretarie

1

2020_GR_00057

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

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag uit de gemeenteraad, aangeboden met brief van
31 januari 2020, door mevrouw Marleen Ryelandt.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van de opvolger, de heer Andries Neirynck, goed zodat
zijn installatie als lid van de gemeenteraad kan gebeuren.
Artikel 3
De heer Andries Neirynck wordt toegelaten tot de eedaflegging en legt de eed af in handen van de
voorzitter van de gemeenteraad en is aldus geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de Stad
Brugge.
Artikel 4
De gemeenteraad neemt kennis van de nieuw ontstane rangorde naar aanleiding van de gewijzigde
samenstelling van de gemeenteraad.

Dirk De fauw

Secretarie

30

2020_GR_00072

Actuele vraag van raadslid Geert Van Tieghem
Goedgekeurd

Artikel 1
In uitvoering van artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement van de Gemeenteraad wordt volgende
actuele vraag van raadslid Geert Van Tieghem geagendeerd :
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Wij vernemen plots de plannen van een nieuwe verkavelingsaanvraag in de Sint-Trudostraat 40 te
Assebroek. Een projectontwikkelaar wenst 91 wooneenheden te realiseren op 3,5 ha weidegronden
in Assebroek tussen de Sint-Trudostraat en de Steenbrugse bosjes, nabij de Assebroekse Meersen.
Dit gegeven zorgt voor heel wat onrust en bezorgdheid in de buurt.
Welk standpunt neemt het stadsbestuur in m.b.t. dit dossier en het afleveren van de
omgevingsvergunning ?

Politie/middelenbeheer

2

2020_GR_00039

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

Artikel 1
De aankoop van 6 interventievoertuigen Mercedes Vito overeenkomstig het raamcontract FORCMSVUV-101 perceel 3 in toepassing van art. 2 §4° van de wet van 15 juni 2006 voor een totaal
bedrag van 451.868,46 euro wordt goedgekeurd.

Politie/financieel beheer

3

2020_GR_00040

Politie - kasnazicht 30/09/19 - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De bijgevoegde samenvattende lijsten van de individuele rekeningen worden goedgekeurd.

Politie/personeelsbeheer

4

2020_GR_00059

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt de vacantverklaring en de selectieprocedure in het kader van de eerste
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 eerste mobiliteitscyclus 2020.
3. Voor de gespecialiseerde functie binnen het basiskader van rechercheur wordt voorafgaand
aan het gedragsgericht interview een adviserende kennistest en compententiegerichte
proeven afgenomen. Deze proeven zijn niet-eliminerend.
4. Voor de gespecialiseerde functie binnen het basiskader van rechercheur, teamlid
dispatching en wijkinspecteur verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de desbetreffende
opleiding te volgen.
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5. 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.
6. Voor de gespecialiseerde functie van teamcoach recherche verbindt de geschikte kandidaat
zich ertoe de desbetreffende opleiding te volgen.
7. Voor de gespecialiseerde functies van teamcoach informatiebeheer (functioneel beheerder
ISLP) verbindt de geschikte kandidaat zich ertoe de desbetreffende opleiding te volgen.
8. Voor de opengestelde functie binnen het officierenkader worden conform de richtlijnen van
de GPI15 de selectiemodaliteiten als volgt samengesteld: het houden van
compententiegerichte proeven en een gedragsgericht interview met de kandidaat door de
plaatselijke selectiecommissie samengesteld conform Art. VI.II.61 RPPol.
9. Voor de opengestelde functie binnen het officierenkader wordt de benoeming voorafgegaan
door de mededeling van de lijst van de kandidaten voor de te begeven betrekking aan de
procureur-generaal bij het hof van beroep. Onder gemotiveerde voordracht van de
gemeenteraad wordt de meest geschikt bevonden kandidaat door de Koning benoemd.

Algemeen directeur

5

2020_GR_00058

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

Artikel 1
De bijgevoegde overeenkomst voor samenwerking tussen de regio Brugge en de Provincie WestVlaanderen voor 2020-2025 wordt goedgekeurd.

Mathijs Goderis

Preventiedienst
6

2020_GR_00045

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

Artikel 1
De stedelijke Adviesraad 'Raad van Buurtwerken' wordt ontbonden en wordt vervangen door een
nieuw ondersteuningsplatform onder de naam 'overleg Brugse buurt(net)werken'. De huidige
leden van de raad van buurtwerken worden vanaf 2020 inhoudelijk en financieel ondersteund via
de vrijwilligerscentrale.
Artikel 2
De subsidies voor de huidige leden van de raad van buurtwerken worden in 2020 nog éénmalig
berekend volgens het oude systeem, gezien dit op basis van de werking 2019 gaat.
De rekening verbonden aan de werking van de Raad Van Buurtwerken (als stedelijke adviesraad)
wordt afgesloten.
Artikel 3
Het nieuwe subsidiereglement wordt goedgekeurd.
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Jeugddienst

7

2020_GR_00064

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

Artikel 1
Het bestek met alle bijlagen en de procedure (onderhandelingsprocedure) wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De in bijlage gevoegde oproeptekst wordt goedgekeurd.
Artikel 3
De samenstelling van de beoordelingscommissie (= jeugddienst, eigendommen, vzw Skate Brugge
en dienst patrimoniumbeheer) en toewijzingscriteria worden goedgekeurd.
Artikel 4
De oproep wordt gepubliceerd via e-tendering en wordt online verspreid op de website van de Stad
Brugge, via diverse sociale media en via het netwerk van de Jeugddienst.
Artikel 5
Krediet voor de bouw van het skatepark wordt verschoven via IKA van BI011908-SANP00102-rek
22102007 naar BI075001, SA01356, rek. 23000001.

Mercedes Van Volcem

Eigendommen
8

2020_GR_00046

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling
Doornstraat jegens de consoorten Calleeuw.
Goedgekeurd

Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de kosteloze verwerving jegens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de heer Stefaan Calleeuw,
de heer Filip Calleeuw,
de heer Johan Calleeuw,
de heer Yvan Calleeuw,
mevrouw Annie Calleeuw,
mevrouw Sophie Calleeuw,

van gronden en de erop uitgevoerde infrastructuurwerken in de verkaveling 0304 Doornstraat,
gelegen te 8200 Brugge (Sint-Andries), bekend op het kadaster in de sectie D van de 27e afdeling,
perceelnummer 0604 Z P0000, groot volgens kadaster 21 m², voor inlijving in het openbaar
domein en verder volgens de voorwaarden van de bijgevoegde ontwerpakte.

9

2020_GR_00047

Eigendommen - aankoop 21 ha 44 a 99 ca weiland en 6 ha
44 a 10 ca bos, gelegen Maele - uitbreiding Maleveld.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Er zal worden overgegaan tot de aankoop van de hierna vermelde gronden, gekend bij het
kadaster in de 18e afdeling Brugge (Sint-Kruis), sectie B, tegen de prijs van € 1.280.000,00:
A. De percelen landbouwland, weiland en weg, met een gezamenlijke oppervlakte van 21 ha 44 a
99 ca:
aard weg:
0029 C P0000 (2.280 m²), 0029 E P0000 (6.470 m²), 0029 F P0000 (1.930 m²), 0030 T 3 P0000
(2.507 m²), 0030 D 4 P0000 (2.258 m²), 0030 H 4 P0000 (341 m²), 0048 A 2 P0000 (1.050 m²),
0048 A 4 P0000 (570 m²)
aard landbouwland:
0029 K P0000 (4.990 m²), 0029 L P0000 (5.010 m²), 0029 M P0000 (3.640 m²) , 0029 N P0000
(3.710 m²), 0029 P P0000 (4.000 m²), 0029 R P0000 (3.480 m²), 0029 K 2 P0000 (4.790 m²),
0029 L 2 P0000 (4.000 m²), 0029 M 2 P0000 (2.240 m²), 0030 C P0000 (2.180 m²), 0030 D
P0000 (2.570 m²), 0030 E P0000 (2.320 m²), 0030 K P0000 (3.840 m²), 0030 L P0000 (2.700
m²), 0030 M P0000 (3.160 m²), 0030 N P0000 (3.300 m²), 0030 P P0000 (4.190 m²), 0030 R 2
P0000 (3.000 m²), 0030 S 2 P0000 (5.020 m²), 0030 T 2 P0000 (2.740 m²), 0030 G 3 P0000
(3.810 m²), 0030 M 3 P0000 (3.420 m²), 0048 Y 3 P0000 (2.816 m²)
aard weiland:
0029 S P0000 (1.860 m²), 0029 T P0000 (1.980 m²), 0029 V P0000 (2.630 m²), 0029 W P0000
(4.050 m²), 0029 N 2 P0000 (2.770 m²), 0029 V 2 P0000 (5.658 m²), 0030 V P0000 (3.410 m²),
0030 W P0000 (4.120 m²), 0030 X P0000 (5.040 m²), 0030 Z P0000 (15.010 m²), 0030 A 2
P0000 (14.140 m²), 0030 F 2 P0000 (6.550 m²), 0030 P 2 P0000 (3.140 m²), 0030 V 2 P0000
(5.280 m²), 0030 F 3 P0000 (3.130 m²), 0030 L 3 P0000 (3.130 m²), 0030 N 3 P0000 (3.480 m²),
0030 V 3 P0000 (4.042 m²), 0030 F 4 P0000 (948 m²), 0030 L 4 P0000 (7.853 m²), 0034 B 2
P0000 (6.740 m²), 0048 P 2 P0000 (2.400 m²), 0048 X 2 P0000 (3.190 m²), 0048 Y 2 P0000
(2.280 m²), 0048 Z 2 P0000 (2.550 m²), 0048 H 3 P0000 (2.710 m²), 0048 C 4 P0000 (2.576 m²)
B. De percelen bos, met een gezamenlijke oppervlakte van 6 ha 44 a 10 ca:
aard bos:
0029 D P0000 (21.950 m²), 0029 G P0000 (35.220 m²), 0030 Y P0000 (7.240 m²)
en verder onder de voorwaarden opgenomen in de hierboven vermelde onderhandse
verkoopovereenkomst.

Openbaar domein

10

2020_GR_00048

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

Artikel 1
De gemeenteraad keurt het herwerkte reglement voor subsidiëring van kleine
landschapselementen (KLE) opgenomen in bijlage goed.
Artikel 2
De gemeenteraad gaat akkoord om de eigenaars van oude, monumentale bomen tegemoet te
komen bij de kosten die zij maken voor het beheer van die boom via een toelage, en niet via een
tussenkomst in de kosten voor VTA.
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Artikel 3
De gemeenteraad gaat akkoord om samen met de dienst communicatie de website aan te passen
conform het KLE-reglement en een webformulier te voorzien voor aanvraag van de toelage.

11

2020_GR_00061

Openbaar domein - uitvoeren van rioolaansluitingen via
Farys-TMVW - verordening - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De uitvoering van de rioolaansluitingen op het openbare rioleringsnet wordt voor alle aanvragen
vanaf 1 maart 2020 opgenomen door Farys-TMVW.
Artikel 2
De kosten voor deze aansluitingen worden volledig benomen van de Aquario portefeuille, de
aansluitingen zijn kostenloos voor de private partij die aansluit.
Artikel 3
De gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de afkoppeling
van hemelwater afkomstig van gebouwen en verhardingen en de aansluiting op de openbare
riolering goedgekeurd in de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2001 wordt hiertoe aangepast.
De nieuwe verordening in bijlage wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.

12

2020_GR_00062

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

Artikel 1
Het ontwerp voor de opdracht “aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen afkomstig van
de Brugse recyclageparken” en de wijze van gunnen, openbare procedure – Europese
aanbesteding, worden goedgekeurd voor de volgende percelen:
• Perceel
• Perceel
• Perceel
• Perceel
• Perceel

1: aanvaarden en verwerken van recyclagehout (klasse B)
2: aanvaarden en verwerken van stortproducten klasse 2
3:inzamelen, ophalen en verwerken van stortproducten klasse 3
4: inzamelen, ophalen en verwerken van gemengd bouwafval
5: aanvaarden en verwerken van kalkrijk bouwafval

Artikel 2
Onderstaande geraamde jaarlijkse kosten (bedragen in euro) worden benomen op rekening
61461000, beleidsitem BI030900, actie SA00726, productnummer A600169.

Perceel
Perceel
Perceel
Perceel
Perceel
totaal

1: aanvaarden en verwerken van recyclagehout (klasse B)
2: aanvaarden en verwerken van stortproducten klasse 2
3:inzamelen, ophalen en verwerken van stortproducten klasse 3
4: inzamelen, ophalen en verwerken van gemengd bouwafval
5: aanvaarden en verwerken van kalkrijk bouwafval

excl. btw
incl. btw
123.966,94 150.000,00
24.793,39 30.000,00
37.190,08 45.000,00
37.190,08 45.000,00
37.190,08 45.000,00
260.330,58 315.000,00

Artikel 3
De opdracht voor elk perceel kan 3 malen verlengd worden.
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Fiscaliteit

13

2020_GR_00066

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

Artikel 1
Het gewijzigde belastingreglement wordt door de gemeenteraad voor de aanslagjaren 2020-2025
goedgekeurd.

Franky Demon

Sportdienst

14

2020_GR_00037

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

Artikel 1
De overeenkomst met Atheneum Jan Fevijn, ZVC Assebroeke en Avanti Brugge wordt
goedgekeurd.

Ann Soete

Onderwijs

15

2020_GR_00067

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

Artikel 1
De samenwerkingsafspraken tussen de stedelijke scholen Brugge en Interstedelijk CLB - Stad Gent
worden goedgekeurd volgens de bepalingen die hierna volgen.

Nico Blontrock

Organiseren (verhuur zalen/uitleendienst/kostuumatelier)

16

2020_GR_00051

Organiseren (uitleendienst) - vervangen van podium van
12 m x 9 m door huren van podia via raamcontract ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Goedgekeurd
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Artikel 1
Het bestek voor het raamcontract voor huren van podia en geluidstorens wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De opdracht wordt gegund via een openbare procedure (Europese publicatie).
Artikel 3
De geraamde kosten bedragen:

perceel

Basisbedrag excl. BTW

Basisbedrag incl. BTW

perceel 1
red Rock Rally

10.611,34 €

12.839,72 €

perceel 2
Feest in 't Park

11.231,34 €

13.589,92 €

perceel 3
Cactus Festival

29.590,20 €

35.804,14 €

perceel 4
Burg Rock 11-juli viering

11.231,34 €

13.589,92 €

perceel 5
Tripeldagen

19.660,00 €

23.788,60 €

perceel 6
Moods

17.248,67 €

20.870,89 €

perceel 7
Benenwerk Burg

18.552,67 €

22.448,73 €

3.153,33 €

3.815,53 €

perceel 7
Benenwerk Astridpark
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perceel 8
Autoloze zondag

19.822,67 €

23.985,43 €

perceel 9
Brugge Feest

12.992,67 €

15.721,13 €

perceel 10
3 marineconcerten

29.734,01 €

35.978,15 €

perceel 11
HAFA Brugge

21.014,64 €

25.427,71 €

9.911,34 €

11.992,72 €

15.000,00 €

€ 18.150,00

Jaartotaal exclusief HAFA en
Airbag - 2021

198.828,24 €

240.582,17 €

Jaartotaal inclusief Airbag2022 en 2024

208.739,58 €

252.574,89 €

Jaartotaal inclusief HAFA 2023

219.842,88 €

266.009,88 €

perceel 12
Airbagfestival
perceel 13
extra event

jaartotaal 2021: 198.828,24 euro excl. btw en 240.582,17 euro incl. btw
verlenging 1 - jaar 2022: 208.739,58 euro excl. btw en 252.574,89 euro incl. btw
verlenging 2 - jaar 2023: 219.842,88 euro excl. btw en 266.009,88 euro incl. btw
verlenging 3 - jaar 2024: 208.739,58 euro excl. btw en 252.574,89 euro incl. btw
Artikel 4
De uitgaven worden benomen op beleidsitem BI071005, actie SRB071005, rekening 61400100, UD
103 in 2021-2022-2023-2024.
Artikel 5
Principieel akkoord met het afsluiten van een polis voor schade aan het gehuurde materiaal. Het
afsluiten van de polis wordt voorgelegd aan het college samen met de gunning van het
raamcontract verhuur.

Cultuurbeleidscoördinator

17

2020_GR_00052

Cultuurbeleidscoördinator - subsidiebedragen sociaalculturele verenigingen met nominatieve toelage.
Goedgekeurd

Artikel 1
De indexering voor de (sociaal-)culturele verenigingen met contract (nominatieve toelagen) zoals
voorgesteld in deze nota wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De nominatieve toelagen mogen voor 2020 cfr. de verschuiving zoals hierboven beschreven,
gebeuren via de interne kredietaanpassing die werd ingevoerd in UBW.
Artikel 3
Voor de periode 2021-2025 neemt de financiële dienst deze goedgekeurde bedragen over in de
eerste herziening van het meerjarenplan 2020-2025.
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Artikel 4
De verenigingen worden per brief op de hoogte gebracht van deze indexering.

Minou Esquenet

Wagenpark

18

2020_GR_00055

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

Artikel 1
Het voorstel tot instappen in het raamcontract voor tankkaarten van CREAT (Farys) voor de
periode 01/03/2020 tot 29/02/2024 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
Krediet wordt benomen volgens de meerjarenplanning 2020-2021-2022-2023-2024 - BI011909 SRB011909 - AR61120100 - UD044.

Algemeen

19

2020_GR_00056

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

Artikel 1
Het voorstel tot instappen in het raamcontract van CREAT (Farys) met Proxifuel voor het leveren
van vloeibare brandstoffen in bulk voor de periode 01/03/2020 tot 29/02/2024 wordt goedgekeurd.
Artikel 2
De uitgaven, geraamd op een totaal bedrag van 833.282 euro, zal als volgt
worden benomen volgens de meerjarenplanning 2020-2021-2022-2023-2024 op AR61120100 UD045:
Op 2020 voor levering stookolie periode maart - december 2020:
- Groendienst op BI68000 SRB068000: 11.515 euro
- Musea op BI070000 SRB070000: 43.335 euro
- AC Sint-Andries op BI011908 SRB011908: 20.000 euro
- Sint-Godelieveabdij op BI011905 SRB011905: 19.028 euro
Op 2020 voor gasolie extra voor land- en tuinbouwtractoren groendienst en Super loodvrije benzine voor

o.a. grasmaaiers groendienst periode maart - december 2020:
- BI068000 SRB068000: 68.333 euro
Op 2021 voor levering stookolie periode 2021:
- Groendienst op BI68000 SRB068000: 13.818 euro
- Musea op BI070000 SRB070000: 52.000 euro
- AC Sint-Andries op BI011908 SRB011908: 24.000 euro
- Sint-Godelieveabdij op BI011905 SRB011905: 22.834 euro

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

10/14

Op 2021 voor gasolie extra voor land- en tuinbouwtractoren groendienst en Super loodvrije
benzine voor o.a. grasmaaiers groendienst periode 2021:
- BI068000 SRB068000: 82.000 euro
Op 2022 voor levering stookolie periode 2022:
- Groendienst op BI68000 SRB068000: 13.818 euro
- Musea op BI070000 SRB070000: 52.000 euro
- AC Sint-Andries op BI011908 SRB011908: 24.000 euro
- Sint-Godelieveabdij op BI011905 SRB011905: 22.834 euro
Op 2022 voor gasolie extra voor land- en tuinbouwtractoren groendienst en Super loodvrije
benzine voor o.a. grasmaaiers groendienst periode 2022:
- BI068000 SRB068000: 82.000 euro
Op 2023 voor levering stookolie periode 2023:
- Groendienst op BI68000 SRB068000: 13.818 euro
- Musea op BI070000 SRB070000: 52.000 euro
- AC Sint-Andries op BI011908 SRB011908: 24.000 euro
- Sint-Godelieveabdij op BI011905 SRB011905: 22.834 euro
Op 2023 voor gasolie extra voor land- en tuinbouwtractoren groendienst en Super loodvrije
benzine voor o.a. grasmaaiers groendienst periode 2023:
- BI068000 SRB068000: 82.000 euro
Op 2024 voor levering stookolie periode januari-februari 2024:
- Groendienst op BI68000 SRB068000: 2.303 euro
- Musea op BI070000 SRB070000: 8.667 euro
- AC Sint-Andries op BI011908 SRB011908: 4.000 euro
- Sint-Godelieveabdij op BI011905 SRB011905: 3.806 euro
Op 2024 voor gasolie extra voor land- en tuinbouwtractoren groendienst en Super loodvrije
benzine voor o.a. grasmaaiers groendienst periode januari-februari 2024:
- BI068000 SRB068000: 13.667 euro

Martine Matthys

Welzijn (MM)

20

2020_GR_00053

Welzijn - seniorenadviesraad - goedkeuring statuten en
akteneming samenstelling.
Goedgekeurd

Artikel 1
De aangepaste statuten van de seniorenadviesraad, zoals vastgesteld door de algemene
vergadering van deze raad d.d. 21 mei 2019, worden goedgekeurd.
Artikel 2
Er wordt akte genomen van de samenstellling van de algemene vergadering , het kernteam en de
werkgroep verkeer.
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Pablo Annys

Werk en ondernemen

21

2020_GR_00054

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

Artikel 1
De gemeenteraad belast Groep INTRO met de uitvoering van zes diensten van algemeen
economisch belang aan de voorliggende voorwaarden en compensaties.
Artikel 2
De gemeenteraad keurt de 6 nieuwe samenwerkingsovereenkomsten in het kader van het DAEBbesluit met Groep INTRO goed.

INTERPELLATIES

22

2020_GR_00038

Interpellaties

Artikel 1
Raadslid Stefaan Sintobin interpelleert over wonen en leven in de Brugse binnenstad anno 2020.
Raadsleden Dirk Barbier en Pieter Marechal komen tussen. Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 2
Raadslid Pol Van Den Driessche interpelleert over opvang regenwater.
Raadslid Charlotte Storme komt tussen. Schepen Mercedes Van Volcem antwoordt.
Artikel 3
Raadslid Karin Robert interpelleert over uitbreiden project Food Winners.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
Artikel 4
Raadslid Karin Robert interpelleert over tuincoaches of gedeelde tuinexpertise.
Schepen Mercedes Van Volcem en schepen Esquenet antwoorden.
Artikel 5
Raadslid Andries Neirynck interpelleert over conflictvrije kruispunten op de N31.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 6
Raadslid Charlotte Storme interpelleert over parkeren op fietspaden.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 7
Raadslid Sandra Wintein interpelleert over de sanering domein Knapen.
Burgemeester Dirk De fauw antwoordt.
Artikel 8
Raadslid Dirk Barbier interpelleert over sensoren Brugge.
Schepen Minou Esquenet antwoordt.
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AKTEN EN MEDEDELINGEN

Politie/verkeerszaken

23

2020_GR_00065

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

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van het verslag van het MOVE-overleg d.d. 15 januari 2020 en van
de beslissingen van het college d.d. 3 februari 2020.

Algemeen bestuur

24

2020_GR_00049

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

Artikel 1
Er wordt kennis genomen van begroting 2020 van de vzw Concertgebouw Brugge en de bijhorende
toelichting.

Directie en algemene zaken

25

2020_GR_00050

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

Artikel 1
De gemeenteraad neemt kennis van de verslagen van de Gecoro-vergaderingen van 18 juni en 17
juli 2019.

BESLOTEN ZITTING

Dirk De fauw

Politie/arbeidsongevallen

26

2020_GR_00044

Politie - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring.
Goedgekeurd

Politie/personeelsbeheer

27

2020_GR_00041

Politie - opruststelling van een hoofdinspecteur van politie
met ingang van 1 juni 2020.
Goedgekeurd
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28

2020_GR_00042

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

29

2020_GR_00043

Politie - operationeel kader - aanvraag schadeloosstelling
beroepsziekte.
Goedgekeurd
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