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LIJST
(overeenkomstig artikel 252 en 262 van het gemeentedecreet)
VAN DE BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD
GENOMEN IN ZITTING VAN DINSDAG 25 MAART 2014

OPENBARE VERGADERING
1. Politie - aankoop VW Tiguan ten behoeve van de dienst operaties - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.
Ter vervanging van een afgeschreven voertuig van de dienst operaties wordt overgegaan tot de
aankoop van 1 dienstvoertuig in politie-uitvoering met zijn specifieke uitrusting. Deze aankoop
gebeurt via raamcontract van de federale politie en levering via de lokale dealer.
Raming : 37.998,32 euro voor het voertuig en 750 euro voor de belasting op de inverkeerstelling.
2. Politie - tijdelijke politieverordening betreffende het verkeer en de handhaving van de
openbare orde en rust naar aanleiding van de Ronde van Vlaanderen op zondag 6 april
2014 - goedkeuring.
Naar aanleiding van de te voorziene volkstoeloop ter gelegenheid van de Ronde van Vlaanderen is
het noodzakelijk maatregelen te treffen ter vrijwaring van het veilig verkeer en van de openbare
orde en rust (o.a. parkeerverbod, verkeer en doortocht verboden voor alle voertuigen en rijwielen,
verbod om publicitair materiaal uit te delen…).
3. Belastingen - aanpassing van het retributiereglement op parkeren n.a.v. invoeren
parkeerbeperking in de Ketsbruggestraat - goedkeuring.
In zitting van 10 februari 2014 nam het college van burgemeester en schepenen een beslissing
inzake het invoeren van een parkeerbeperking in de Ketsbruggestraat. Bijgevolg dient het
retributiereglement te worden aangepast.
Het invoeren van een parkeerbeperking in de Ketsbruggestraat heeft tot gevolg dat:
- er betalend parkeren wordt ingevoerd van 9u tot 20 u
- er een bewonersvignet aan de bewoners zal afgeleverd worden enkel geldig voor deze straat en
dus niet voor een volledige zone.
4. Preventie - veiligheids- en preventieplan, dispositief 90 en conventie activa 346, voor
de periode 1 januari 2014-31 december 2017 - goedkeuring.
Sedert 1993 loopt er een samenwerking tussen FOD Binnenlandse Zaken en de stad Brugge i.k.v.
de versterking van het lokale veiligheids- en preventiebeleid.
Zoals voorzien in het basis KB van 7 november 2013 kunnen de contracterende steden en
gemeenten een nieuw (meerjarig) plan (SVPP 2014-2017) indienen en dat voor 31 maart 2014.
Ook de bijkomende dispositieven 90 en 346 voor gemeenschapswachten werden in het KB
toegekend.
Stad Brugge wenst van deze financiële ondersteuning gebruik te maken om haar veiligheids- en
preventiebeleid te versterken. Daarom het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017
goedgekeurd.
5. Preventie - opheffen "subsidiereglement voor Brugse organisaties i.v.m.
vormingsinitiatieven en procesbegeleiding in het kader van alcohol- en drugpreventie".
In de gemeenteraad van 22 oktober 2002 werd een subsidiereglement voor Brugse organisaties
i.v.m. vormingsinitiatieven en procesbegeleiding in het kader van alcohol- en drugpreventie
goedgekeurd.
Dit subsidiereglement wordt echter de laatste jaren niet meer gepromoot naar de organisaties en
het aanbod werd ondertussen vervangen door het gratis aanbieden van vormingen en trainingen
voor intermediairen (in open aanbod of op vraag) en de gratis begeleiding bij de opmaak van een
drugbeleid binnen de organisaties.
Daarnaast mogen de middelen uit de Veiligheids- en preventiecontracten niet langer besteed
worden aan zgn. universele preventie, wat ervoor zorgt dat de financiering van dit
subsidiereglement niet meer gewaarborgd is.
De gemeenteraad beslist dan ook om dit subsidiereglement te schrappen.
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6. Preventie - overeenkomst FOD Justitie-Stad Brugge in het kader van alternatieve
gerechtelijke maatregelen 2013 - goedkeuring.
In een brief d.d. 10.12.2013 wordt de overeenkomst 2013 tussen FOD justitie en de stad Brugge
m.b.t. omkadering alternatieve maatregelen ter ondertekening overgemaakt.
De inhoud van deze overeenkomst is ongewijzigd gebleven tegenover vorig jaar.
De overeenkomst tussen de stad Brugge en het Ministerie van Justitie in het kader van alternatieve
gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 omvat drie projecten :
1. werkstrafproject stad Brugge
één voltijds universitair en een halftijds niveau B
2. vormings- en behandelingsproject De Sleutel
één voltijds universitair en één voltijdse niveau B
3. vormingsproject Groep Intro
één voltijds niveau B.
De totale subsidie, die enkel loonkosten omvat, bedraagt 159.891,32 euro.
De meerkost voor het tewerkstellen van de gedetacheerde medewerkers wordt jaarlijks
doorgerekend aan de organisatie.
7. Stedenbeleid - aangepaste overeenkomst met vzw Tapis Plein voor opvolging van het
traject 'Handmade in Brugge' - goedkeuring.
Het gaat hier om een lichte aanpassing van de overeenkomst die eerder in de gemeenteraad van
januari 2014 goedgekeurd werd met de vzw Tapis Plein voor het project Handmade in Brugge,
waarbij we voor de toekomst van Brugge ook aandacht vragen voor creatief ondernemen en
baanbrekend vakmanschap.
De punten 8 tot 28 zijn uitvoering van de acties opgenomen in het meerjarenplan:
actie 155 over de organisatie van evenementen door derden
actie 210 over de ondersteuning van de kunstenorganisaties
actie 213 over de coördinatie van het cultuurbeleid.
Onder deze acties zijn de organisaties ondergebracht die in de vorige legislatuur via
contractsubsidie werden gesubsidieerd. De beheersovereenkomsten die hier worden goedgekeurd
bevestigen de toelagen zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. Er is gestreefd naar bondige
documenten, met beperkte rapportagelast voor de organisaties.


8. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met 11-julicomité vzw - goedkeuring.
9. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Anima Eterna - goedkeuring.
Anima Eterna: is nieuw, tot op heden niet gesubsidieerd. Organisatie van een masterclass in
augustus (3000 €).
10. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Brugse Klokkenspelvereniging vzw goedkeuring.
11. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met De Werf vzw - goedkeuring.
De Werf. September Jazz zal niet langer door de dienst cultuur georganiseerd worden, wel bij de
partner met meeste expertise terzake, De Werf. Sluit aan bij de geest van actie 155 – stad hoeft
niet alles zelf te doen. Budget van 14.000 € is omgezet van werkingsmiddelen in toelage.
12. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Exit vzw - goedkeuring.
13. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Eye Spy vzw - goedkeuring.
14. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Fedekam West vzw - goedkeuring.
15. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Festival van Vlaanderen Brugge vzw goedkeuring.
16. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met het Comité van de Brugse Belofte vzw goedkeuring.
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17. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met het Comité voor Initiatief vzw goedkeuring.
18. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met het Kamerorkest vzw - goedkeuring.
19. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met het Kantcentrum vzw - goedkeuring.
20. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met het Symfonieorkest Vlaanderen vzw goedkeuring.
21. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Jazz Brugge vzw - goedkeuring.
22. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Kitschclub - goedkeuring.
Kitschclub – We Can Dance. Nieuwe subsidie van 5000 €. Gelijkgeschakeld met Elements (ook
5000). Bedrag is jaarlijks te evalueren.
23. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Muziekcentrum Cactus vzw voor More
Music - goedkeuring.
24. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Piekenwulfhumor vzw - goedkeuring.
25. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Salicional vzw voor de
Kathedraalconcerten - goedkeuring.
Salicional vzw: de kathedraalconcerten werden georganiseerd door een feitelijke vereniging. Er is
nu gekozen voor de betere weg van een vzw.
26. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Tapis Plein vzw - goedkeuring.
Tapis Plein. Er is een vraag van de Vlaamse Gemeenschap of Brugge kandidaat wil zijn als gaststad
voor een Unesco-expertisecentrum voor immaterieel erfgoed. Is de Unesco-categorie waar bv.
Heilig Bloedprocessie is erkend. Tapis Plein is al een Vlaams Expertisecentrum voor deze materie.
De stad wil dus graag kandideren en Tapis Plein naar voor schuiven als organisatie waarbinnen dit
gestalte kan krijgen. Om die opstart te ondersteunen voorzien we deze subsidie van 6.000 €. We
hebben onze kandidatuur aan Vlaanderen kenbaar gemaakt.
27. Cultuurbeleid - beheersovereenkomst met Vormingplus Brugge vzw - goedkeuring.
28. Cultuurbeleid - Concertgebouw Brugge - beheersovereenkomsten 2014-2019 goedkeuring.
Deze beheersovereenkomst is afwijkend wat vorm betreft, gezien de specifieke positie van het
Concertgebouw en loopt voor de volle legislatuur.
29. Musea - beheersovereenkomsten tussen Vlaamse Gemeenschap en Stad Brugge over
de werking van het Groeningemuseum en het Hospitaalmuseum - goedkeuring.
De beheersovereenkomsten tussen de Vlaamse Gemeenschap en Stad Brugge over de werking van
het Groeningemuseum en het Hospitaalmuseum als Vlaams ingedeelde musea voor de
beleidsperiode 2014-2018 worden goedgekeurd.
30. Musea - scenografie dubbeltentoonstelling '14-18 Oorlog in Beeld | Brugge in Oorlog'
- goedkeuring.
Om 14-18 te herdenken, wordt in Brugge gewerkt aan een grote dubbeltentoonstelling in de Hallen
op de Markt. Die bestaat uit twee grote luiken, een fotografieluik met zowel ‘oude’ als hedendaagse
beelden (Carl De Keyzer en David Van Reybrouck als curatoren, het fotoagentschap Magnum met
negen buitenlandse fotografen als partner) en een historisch luik met een sterk accent op Brugge
als bezette stad (Sophie De Schaepdrijver als curator).
De gemeenteraad keurt goed :
•
de wijze van gunnen : open offertevraag met gunningscriteria en bekendmaking in het
Bulletin der aanbestedingen
•
het lastenboek
•
de samenstelling van een jury
•
de raming van het budget van 205 000 euro (excl btw).
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Dit alles om een goede uitvoerder te vinden voor de scenografie van de dubbeltentoonstelling die
op 14 oktober 2014 opent in de Stadshallen.
31. Musea - stedelijke procedure voor de subsidiëring van periodieke erfgoedpublicaties
rond Brugs cultureel erfgoed, geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkscultuur.
Duiding noodzaak nieuwe stedelijke procedure voor de subsidiëring van periodieke
erfgoedpublicaties
Vanaf 1 januari 2014 houdt de Vlaamse subsidiëring op van 3 periodieke erfgoedpublicaties die
vanuit Brugge worden uitgegeven en een lokale en regionale reikwijdte hebben:
Publicatie ‘Brugs Ommeland’ (4 afleveringen/jaar), van Brugs Ommeland vzw (voormalige
Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle): tot eind 2013 1.899 euro Vlaamse subsidie.
Publicatie ‘Biekorf. West-Vlaams Archief voor Geschiedenis, Archeologie, Taal- en
Volkskunde’ (4 afleveringen /jaar), van Biekorf vzw: tot eind 2013 4.000 euro Vlaamse
subsidie.
Publicatie ‘Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge’(2 afleveringen
/jaar), van Genootschap voor Geschiedenis te Brugge vzw: tot eind 2013 4000 euro
Vlaamse subsidie.
Via deze nieuwe stedelijke procedure willen we een nieuw instrument creëren voor de
ondersteuning van periodiek cultureel-erfgoedpublicaties rond Brugs cultureel erfgoed,
geschiedenis, kunstgeschiedenis en volkscultuur, die vanuit Brugge worden uitgegeven.
De drie eerder genoemde periodieke cultureel-erfgoedpublicaties zullen zeker intekenen op de
procedure.
Op termijn kunnen eventueel andere uitgevers ook in aanmerking komen voor deze subsidie.
Voorwaarde is dat hun publicatie al minimum vijf jaar wordt uitgegeven, naast een aantal eerder
technische criteria (aantal blz., oplage …). Voor de startfase worden dus geen andere aanvragen
verwacht. Er is wel een jaarlijks intekenmoment voorzien (15 mei).
32. Ruimtelijke ordening - Klein Appelmoes - adviesvraag Deputatie i.v.m. principieel
akkoord ontwikkelen woonuitbreidingsgebied.
33. Ruimtelijke ordening - gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Christus Koning ZuidWest - ontwerp RUP - definitieve vaststelling.
34. Toelagen - herstellen van de voorgevel Singel 2 - definitieve toekenning - uitbetaling.
Bedrag toelage: 18.750 euro.
35. Onroerend Patrimonium - einde erfpacht Lange Vesting 112 door Moritoen vzw.
Minnelijke ontbinding van de erfpacht met Moritoen vzw, van het onroerend goed staande en
gelegen te Lange Vesting 112, 8200 Brugge.
36. Onroerend patrimonium - erfpacht Balstraat 16 jegens Adornes vzw - verhuring
Balstraat 16 aan Kantcentrum vzw - erratum - veranderen term "definitieve oplevering"
naar "voorlopige oplevering" in overeenkomsten i.f.v. ingang beide overeenkomsten.
Wijziging van de term "definitieve oplevering" naar "voorlopige oplevering", voor wat betreft de
ingangsdatum van beide overeenkomsten.
37. Onroerend patrimonium - aankoop gronden Aardenburgseweg.
Aankoop van diverse percelen grond gelegen te Brugge (Sint-Kruis), Aardenburgseweg en Broek,
als volgt:
1. een perceel grond met een oppervlakte van 5.144 m², gelegen Broek en bekend bij het
kadaster te Brugge, in de 18e afdeling, sectie B, perceelnummer 0452 E 2.
2. diverse percelen grond, met een totale oppervlakte van 16.649 m², gelegen Aardenburgseweg
en bekend bij het kadaster te Brugge in de 18e afdeling, sectie B, met perceelnummers 0460 M
(142 m²), 0460 N (16.041 m²), 0460 K (466 m²).
38. Onroerend patrimonium - postgebouw, Markt 5 Brugge - BPOST verzoeken om
publieke verkoopsprocedure stop te zetten t.b.v. verkoop uit de hand aan stad Brugge desgevallend uitbrengen bod - deelname aan de verkoopsprocedure.
Uitbrengen van een bod van 2.600.000 euro te verhogen met de kosten en eventuele
registratierechten om het onroerend goed Markt 5 te verwerven, omvattende: "privatief: de
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gelijkvloerse lokettenzaal + kelder + conciërgewoning, mede-eigendom: 505/1000sten gemene
delen van het gebouw " eigendom van BPOST, indien de verkoopprocedure niet kan worden
stopgezet voor een verkoop uit de hand aan de Stad Brugge.
39. Brandbeveiliging - bijdrage van de gemeenten zonder brandweerkorps en de
gemeenten met een brandweerkorps van de categorie Z - definitieve afrekening
forfaitaire bijdragen voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 - advies.
In de brief van de heer gouverneur van de provincie West-Vlaanderen ontvangen d.d. 11/02/2014
werd medegedeeld dat aan de Stad Brugge een toelage zal worden toegekend van 3.056.587,66
euro zijnde de definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen voor de brandbeveiliging van de
gemeenten zonder brandweerkorps en de gemeenten met een brandweerkorps van de categorie Z
voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010.
In de loop van de dienstjaren 2012 t.e.m. 2014 werden inmiddels voorschotten ontvangen op deze
forfaitaire bijdragen voor een totaal van 1.888.448,22 euro.
De totale omslag van de brandweerkosten voor de rekeningen 2006 tot en met 2010 bedraagt
4.945.035,88 euro.
De berekening van deze definitieve afrekening werd uitgevoerd door de provinciale administratie
en werd goedgekeurd door de minister van binnenlandse zaken.
40. Stadsgebouwen - bouwen van een fietsenberging (perceel 2) - regiepost
wegendienst, Vaartstraat 73 - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring.
Raming:
- de werken:
24.789,94 euro btw niet inb. of 29.995,83 euro btw inb.
- de veiligheidscoördinatie (raamcontract):
2.988,26 euro btw inb.
De aankondiging van de opdracht vond plaats op 20 februari 2013 en er werd gepubliceerd op
nationaal niveau.
Gunningscriterium: prijs.
Wijze van gunnen : openbare aanbesteding.
41. Lokale economie - reglement erkenning Brugse handelsverenigingen - goedkeuring.
Door het college van burgemeester en schepenen werd in zitting van 23 december 2013 inzake het
nieuw stedelijk reglement “uitleenbaar materiaal” principieel beslist om de dienst lokale economie
een erkenningsreglement voor Brugse handels(gebuurte)kringen te laten opmaken, waardoor
voormelde verenigingen onder categorie C van het betrokken reglement “uitleenbaar materiaal”
kunnen ondergebracht worden.
Het nieuw reglement werd opgemaakt naar analogie met het bestaande stedelijk reglement
erkenning Brugse culturele verenigingen.
42. Cultuur - reglement uitleendienst - goedkeuring.
Het nieuw stedelijk reglement over ontleenbaar stadsmateriaal heeft als doelstelling de
modaliteiten voor het ontlenen van stadsmateriaal, ongeacht het type materiaal of de dienst die
het beheert, te bundelen in 1 overkoepelend reglement. Hierdoor vervallen alle vroegere
afzonderlijke beslissingen. Het stedelijk reglement over ontleenbaar stadsmateriaal bepaalt de
modaliteiten voor het ontlenen van evenement-/festivalmateriaal, kamp- en kookmateriaal,
audiovisueel materiaal, elektrisch materiaal en sport- en spelmateriaal. De huur- en
vervoerstarieven en de aanvraagtermijnen voor de huur en het transport zijn afhankelijk van de
categorie waartoe de potentiële ontlener behoort.
43. Leefmilieu - klimaatplan 2014-2018 - goedkeuring.
Met haar klimaatplan wil de stad Brugge tegen 2020 minstens 20% CO2 reductie realiseren op haar
grondgebied en minstens 50% CO2 reductie via het doorvoeren van maatregelen in eigen
patrimonium, zoals uitbouw van een klimaatvriendelijk wagenpark, energie-efficiënte
stadsgebouwen en openbare verlichting. Tevens heeft zij de ambitie om tegen 2050
klimaatneutraal zijn.
Dit plan omvat 63 actiepunten en is opgebouwd rond een aantal belangrijke pijlers waaronder
“meten is weten”, het energie-efficiënter maken van het stadspatrimonium, duurzame mobiliteit als
basis voor een leefbare stad, sluiten van de materialenkringloop, samen met partners op weg naar
klimaatneutraliteit, initiëren en ondersteunen van klimaatbewust gedrag en meer groen om de
veerkracht van de stad te verhogen.
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Het klimaatplan 20014-2018 is een eerste aanzet op weg naar klimaatneutraliteit. Het is een
flexibel plan dat jaarlijks zal worden bijgestuurd. Naast de initiatieven die het stadsbestuur neemt
om de klimaatdoelstellingen te realiseren is er ook heel wat ruimte voor participatie. Door het
oprichten van het klimaatforum en klimaatworkshops kunnen burgers, bedrijven, verenigingen,
enz. mee schrijven aan het lokale klimaatverhaal.
44. Personeel - rechtspositieregeling betreffende bijlage I en II ivm de specifieke
vereisten bij aanwerving en bevordering van een technisch medewerker (C1-C3) bij
leefmilieu - aanpassing.
Met dit dossier worden de specifieke aanwervings- en bevorderingsvereisten voor de functie van
technisch medewerker bij de dienst Leefmilieu – stadsreiniging aangepast. Concreet wordt de
vereiste van ervaring in leidinggeven toegevoegd.
45. Personeel - rechtspositieregeling betreffende bijlage I ivm de specifieke vereisten bij
aanwerving van een economisch coördinator en van een expert sociale economie bij de
dienst economie - aanpassing.
Verwijzend naar de formatiewijziging voor de dienst economie die werd goedgekeurd in de
gemeenteraad van februari jl. worden nu de specifieke aanwervingsvereisten goedgekeurd voor de
nieuwe functies van economisch coördinator en expert sociale economie.
46. Personeel - rechtspositieregeling betreffende bijlage I ivm de specifieke vereisten bij
aanwerving van een hoofdsysteemanalist-programmeur cel gegevensbeheer en van een
GIS-deskundige bij de dienst informatica - aanpassing.
Met dit dossier worden de specifieke aanwervingsvereisten voor de functies van
hoofdsysteemanalist-programmeur en GIS-deskundige bij de dienst informatica aangepast.
47. Personeel - rechtspositieregeling betreffende bijlage I ivm de specifieke vereisten bij
aanwerving van een stafmedewerker bij stedenbeleid - aanpassing.
Met dit dossier worden de specifieke aanwervingsvereisten voor de functie van stafmedewerker bij
de dienst Stedenbeleid aangepast.
48. Personeel - rechtspositieregeling betreffende bijlage I ivm de specifieke vereisten bij
aanwerving van een technisch gegradueerde bij patrimoniumbeheer gebouwen - cel
ontwerp - aanpassing.
Met dit dossier worden de specifieke aanwervingsvereisten voor de functie van technisch
gegradueerde bij de dienst patrimoniumbeheer gebouwen – cel ontwerp aangepast.
49. Personeel - rechtspositieregeling betreffende bijlage I ivm de specifieke vereisten bij
aanwerving van een technisch gegradueerde bij patrimoniumbeheer elektromechanica cel ontwerp - aanpassing.
Met dit dossier worden de specifieke aanwervingsvereisten voor de functie van technisch
gegradueerde bij de dienst Patrimoniumbeheer Gebouwen – electromechanica aangepast.
50. Personeel - wijziging samenstelling van het managementteam - goedkeuring.
Met dit dossier wordt de samenstelling van het managementteam aangepast, dat voortaan zou
bestaan uit de minimale decretale samenstelling van decretale graden en burgemeester, die zich
kan laten vertegenwoordigen door zijn kabinetschef.
51. Wegendienst - heraanleg wegenis en riolering Lane - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring.
Raming :
- rioleringswerken (exclusief BTW) :
79.550,50 euro
- wegenwerken (exclusief BTW) :
156.702,50 euro
- proeven (inclusief BTW) :
1.500,00 euro
Kostenverdeling :
Ten laste van TMVW (exclusief BTW)
- rioleringswerken :
Ten laste van Stad Brugge
- wegeniswerken :
- BTW op (resterende) wegeniswerken :
Totaal geraamde stadslast :

79.550,50 euro
156.702,50 euro
32.907,53 euro
189.610,03 euro
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Proeven (inclusief BTW) :

1.500,00 euro

Wijze van gunnen:
wegenwerken : via open aanbesteding.
proeven : via onderhandelingsprocedure met een erkend labo.
Artikel 26, §1, 1°a van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten.
52. Wegendienst - onderhoudswerken aan de KWS-landbouwwegen Dulleweg,
Zwiersweg, Blankenbergse Dijk, Pontestraat, Dwarsstraat, Kleine Moerstraat en
Stationsweg - eindafrekeningsdossier.
Hierbij het eindafrekeningsdossier van het project uitgevoerd door de nv De Vriese, Oude Heirweg
17, 8851 Koolskamp.
eindafrekening
werken in meer :
14.499,59 euro
werken in min :
18.208,33 euro
bijkomende werken :
-4.038,68 euro
-----------------blijft in meer :
-7.747,42 euro
totaal uitgevoerde werken
303.267,72 euro
53. Diversiteit - evaluatie 2013 - goedkeuring.
Op 25 november 2013 werd het meerjarenplan door de gemeenteraad goedgekeurd.
Elk werkingsjaar maakt de diversiteitsdienst een jaarplan op om acties en campagnes uit te
werken, gekoppeld aan het beschikbare budget. Evaluatie is onontbeerlijk, vandaar dat de dienst
jaarlijks een evaluatie opmaakt van het voorbije werkingsjaar. Dit wordt ter advies voorgelegd aan
de Stedelijke Emancipatieraad.
Volgende doelstellingen met bijhorende acties werden geëvalueerd:
Stad Brugge werkt aan toegankelijkheid van de eigen dienstverlening met oog voor
diversiteit
Stad Brugge bevordert non-discriminatie en een samenleving in diversiteit
Brugse organisaties en verenigingen die actief zijn rond gelijke kansen en diversiteit
worden ondersteund
Stad Brugge vergroot het draagvlak voor inspraak en werkt aan participatie door
middel van sensibilisatie.
54. Noord-Zuiddienst - evaluatie 2013 - goedkeuring.
Op 25 november 2013 werd het meerjarenplan door de gemeenteraad goedgekeurd.
Elk werkingsjaar maakt de Noord-Zuiddienst een jaarplan op om acties en campagnes uit te
werken, gekoppeld aan het beschikbare budget. Evaluatie is onontbeerlijk, vandaar dat de dienst
jaarlijks een evaluatie opmaakt van het voorbije werkingsjaar. Dit wordt ter advies voorgelegd aan
de Noord-Zuidraad.
Volgende doelstellingen met bijhorende acties werden geëvalueerd:
- Bruggelingen raken en activeren rond ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling
- de ontwikkeling van het Zuiden wordt op een duurzame en structurele manier ondersteund –
Zuidwerking
- we versterken het Brugse Noord-Zuidmiddenveld via ondersteuning
- Stad Brugge voert een aankoopbeleid waarbij ze rekening houdt met het effect van haar
aankopen op het Zuiden en met de toekomstige generaties.
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Voorstellen en interpellaties van raadsleden
55/1

Sabine Helleputte
Werkzaamheden tramspoor Kustlaan.

55/2

Sanne Doms
Oude stelplaats De Lijn Assebroek.

55/3

Mercedes Van Volcem
Erkenning als "leeftijdsvriendelijke stad".

55/4

Ann Soete
Winkelketens stationsomgeving versus lokale middenstand.

55/5

Jasper Pillen
Audit van de Brugse musea.

55/6

Bruno Mostrey
Leefstraten, deze zomer ook in Brugge?

Akten en mededelingen
56. Politie - Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 - goedkeuring door de Ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitie - kennisgeving.
57. GAS - jaarverslag 2013 - kennisname.

NIET-OPENBARE VERGADERING
58

Personeel - lokale politie Brugge - operationeel kader - benoeming via mobiliteit van 1
inspecteur van politie - basiskader - operator (gespecialiseerde betrekking) t.b.v. de
detachering naar het CIC West-Vlaanderen via mobiliteitsronde 2013-05.
(dossier 131089)
(Sarah Van Campenhout)

59

Personeel - politie - consolidatie van een arbeidsongeval - goedkeuren van de financiële
regeling.
(dossier 131121)
(Bart Vercauteren)

60

Personeel - politie - consolidatie van een arbeidsongeval - goedkeuren van de financiële
regeling.
(dossier 131122)
(Iman Darwich)

61

Personeel - graadtoekenning van 1ste sergeant aan een sergeant bij de beroepsafdeling
van de brandweer.
(dossier 131009)
(Martin Caster – t.r.m. 01.04.2014)

62

Personeel - aanstelling van een waarnemend sergeant en een waarnemend korporaal bij de
operatieve dienst van de beroepsafdeling van de brandweer.
(dossier 131544)
(John Pauwels, Miguel Dewaegenaere – t.r.m. 01.04.2014)

63

Personeel - benoeming van één brandweerman-stagiair bij de beroepsafdeling van de
brandweer.
(dossier 131014)
(Erik Proost – t.r.m. 01.03.2014)
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