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Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Annick Lambrecht, Voorzitter; de heer Dirk De fauw, Burgemeester Stad Brugge;
mevrouw Minou Esquenet, Raadslid; de heer Franky Demon, Raadslid; de heer Pieter Marechal,
Raadslid; mevrouw Hilde Decleer, Raadslid; de heer Nico Blontrock, Raadslid; de heer Alexander
De Vos, Raadslid; mevrouw Martine Matthys, Raadslid; de heer Joannes Logghe, Raadslid; de heer
Karel Scherpereel, Raadslid; de heer Carlos Knockaert, Raadslid; de heer Paul Jonckheere,
Raadslid; mevrouw Doenja Van Belleghem, Raadslid; mevrouw Brigitte Balfoort, Raadslid; de heer
Olivier Strubbe, Raadslid; de heer Jos Demarest, Raadslid; de heer Wouter Bossuyt, Raadslid;
mevrouw Heidi Hoppe, Raadslid; mevrouw Mieke Hoste, Raadslid; de heer Pablo Annys, Raadslid;
de heer Pascal Ennaert, Raadslid; de heer Mathijs Goderis, Raadslid; mevrouw Sandra Wintein,
Raadslid; mevrouw Dolores David, Raadslid; de heer Florian De Leersnyder, Raadslid; de heer Pol
Van Den Driessche, Raadslid; mevrouw Nele Caus, Raadslid; de heer Geert Van Tieghem, Raadslid;
mevrouw Martine Bruggeman, Raadslid; de heer Dirk Barbier, Raadslid; de heer Janos Braem,
Raadslid; mevrouw Karin Robert, Raadslid; mevrouw Charlotte Storme, Raadslid; de heer Stefaan
Sintobin, Raadslid; mevrouw An Braem, Raadslid; de heer Yves Buysse, Raadslid; mevrouw Sandra
De Schuyter, Raadslid; mevrouw Mercedes Van Volcem, Raadslid; mevrouw Ann Soete, Raadslid;
mevrouw Sandrine De Crom, Raadslid; de heer Jean-Marie De Plancke, Raadslid; de heer Jasper
Pillen, Raadslid; mevrouw Benedikte Bruggeman, Raadslid; de heer Andries Neirynck; de heer Colin
Beheydt, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Raf Reuse, Raadslid

OPENBARE ZITTING
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2021_RMW_00005

Ontslag Hilde Decleer en aanstellen opvolger als lid binnen
AV en RVB van de welzijnsvereniging WOK - kennisgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van het ontslag van raadslid Decleer in de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur WOK en van de aanstelling van raadslid Carlos
Knockaert als opvolger in de Raad van Bestuur en schepen Pieter Marechal als opvolger in de
Algemene Vergadering. .
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2021_RMW_00006

Ontslag Hilde Decleer en aanstellen opvolger als lid binnen
AV en RVB van de welzijnsvereniging 't SAS - kennisgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van het ontslag van raadslid Decleer in de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur 't SAS en van de aanstelling van raadslid Karel
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Scherpereel als opvolger in de Raad van Bestuur en schepen Pieter Marechal als opvolger in de
Algemene Vergadering.

3

2021_RMW_00007

Ontslag Hilde Decleer en aanstellen opvolger als lid binnen
AV en RVB van de welzijnsvereniging SPOOR kennisgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van het ontslag van raadslid Decleer in de
Algemene Vergadering en Raad van Bestuur SPOOR en van de aanstelling raadslid Karel
Scherpereel voor als opvolger in de Raad van Bestuur en schepen Pieter Marechal als opvolger in
de Algemene Vergadering.
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2021_RMW_00008

Ontslag Hilde Decleer en aanstellen opvolger als lid binnen
de Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging SVK kennisgeving.
Goedgekeurd

Artikel 1
Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt akte van het ontslag van raadslid Decleer in de
Algemene Vergadering van SVK en van de en van de aanstelling van schepen Pieter Marechal als
opvolger in de Algemene Vergadering.
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2021_RMW_00001

Lokaal sociaal beleid - subsidiëring partners in het kader
van een lokaal sociaal beleid samenwerkingsovereenkomst Weggeefwinkel goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Akkoord om de uit te betalen toelage voor het werkjaar 2021 niet uit te stellen tot na
ondertekening van de meerjarenovereenkomst. Project W² kan vanaf 1 januari 2021 de toelage
2021 vorderen.
Artikel 2
De Raad keurt de bijgevoegde meerjarenovereenkomst met Project W² vzw goed ter ondersteuning
van de Weggeefwinkel Brugge
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2021_RMW_00004

Strategische cel - ondersteuning Buurthuis De Wissel samenwerkingsovereenkomst - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Akkoord met het voorstel van aanpak waarbij de vraag tot financiële ondersteuning van vzw De
Wissel gekaderd wordt in de ruimere aanpak 'aandachtsbuurt Sint Pieters' en de financiële
ondersteuning verdeeld wordt over 3 partijen (de Stad Brugge, het OCMW Brugge, de Brugse
Maatschappij voor Huisvesting) en gespreid wordt over de periode 2021-2024. In ruil voor deze
ondersteuning wordt van de vzw De Wissel verwacht haar bewonerswerking in te schakelen in het
ruimere actieplan 'aandachstbuurt Sint-Pieters' en de beschikbare infrastructuur ter beschikking te
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stellen van de gebiedsgerichte dienstverlening en noden van de Stad Brugge, het OCMW Brugge en
zijn welzijnsverenigingen en de Brugse Maatschappij voor huisvesting.
Artikel 2
Akkoord om de werking van de vzw De Wissel te ondersteunen in het kader van de aanpak
'aandachtsbuurt Sint Pieters'. Deze ondersteuning moet de vzw De Wissel in staat stellen haar
bewonerswerking verder uit te bouwen ten behoeven van de meest kwetsbare bewoners in de wijk
Duivekete/Blauwe Poort.
Deze ondersteuning creëert de mogelijkheid voor de stad Brugge om haar eigen dienstverlening
gebiedsgericht in te zetten en deze locatie (Duiveslagstraat 19) als uitvalsbasis te gebruiken om
haar bestaande dienstverlening naar kansengroepen te organiseren. De stad Brugge voorziet in
een jaarlijkse toelage van 12.500 Euro per jaar voor de periode 2021-2024 (totaal 50.000 Euro),
budget te voorzien via aanpassing meerjarenplan van de strategische cel (BI011918). Er wordt
jaarlijks een voortgangsrapport ter goedkeuring aan het college voorgelegd.
Artikel 3
Het OCMW Brugge wenst deze ondersteuning van de vzw De Wissel te koppelen aan een
soortgelijke ondersteuning door de stad Brugge.
Artikel 4
Kennisname dat de Brugse Maatschappij voor Huisvesting zich engageert tot het ter beschikking
stellen van de hoeve Duivenslagstraat 19. Er wordt met de vzw De Wissel een overeenkomst
opgesteld die deze ter beschikking stelling regelt.
Artikel 5
De raad keurt het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed.
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2021_RMW_00002

Maatschappelijke dienstverlening - digitale
toegankelijkheid: gratis tweedehands laptop/ pc / webcam
en tussenkomst in de aankoop van een computer voor de
meest kwetsbaren - goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
De Raad bekrachtigt de voorwaarden rond de verdeling van gratis tweedehandscomputers,
webcams, internetaansluiting (via Telenet), gratis afdrukken en de tussenkomst in de aankoop van
een (tweedehands)computer.
Artikel 2
De Raad gaat akkoord om de uitgaven van 2020 in te brengen in de federale “COVID-19” subsidie
en ook in 2021 de subsidie gedeeltelijk aan te wenden voor het verlenen van hulp voor digitale
ondersteuning met het oog op het bevorderen van het online opstarten van procedures, sociale
contacten en onderwijsondersteuning.
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2021_RMW_00003

Financiën - borgstelling leningen AZ Sint-Jan goedkeuring.
Goedgekeurd

Artikel 1
Gezien het verlenen van de borgstelling geen bijkomend risico impliceert, gaat de Raad akkoord
met een borgstelling van 50.000.000 euro nieuwe leningen die het AZ Sint-Jan zal opnemen onder
de voorwaarden vermeld in bijlage bij dit besluit.

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

3/4

OCMW Brugge, Ruddershove 4 – 8000 Brugge | www.ocmw-brugge.be

4/4

