LIJST BESLUITEN MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING
GEMEENTERAAD DD. 24/06/19
1.

Jaarverslag 2018.

Goedkeuring van het jaarverslag 2018 van de stad. Het jaarverslag geeft aan de hand van
cijfermateriaal een overzicht van de werking van de stadsdiensten tijdens het jaar 2018. Het
jaarverslag wordt integraal gepubliceerd op de website van de stad.
2.
Kennisname van het ontslag van raadslid Kristof Meerschaut als lid met raadgevende
stem en raadslid Mathieu Mas als lid van de raad van bestuur van I.Vl.A. en voordragen van een
lid en een kandidaat-lid met raadgevende stem vanuit de oppositie in de raad van bestuur van
I.Vl.A. in vervanging van de ontslagnemers.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de raadsleden Kristof Meerschaut (bestuurder met
raadgevende stem) en Mathieu Mas (bestuurder) in de afvalintercommunale Vlaamse Ardennen.
Raadslid Meerschaut wordt vervangen door raadslid Steven Bettens en raadslid Mas door raadslid
Christine Vandriessche.
3.
Medov vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger en plaatsvervangend
vertegenwoordiger in de algemene vergadering.
Burgemeester Marnic De Meulemeester werd voor de legislatuur 2019-2024 aangesteld als
vertegenwoordiger en raadslid Eva Pycke als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene
vergadering van MEDOV vzw, het opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverlenersambulanciers van de provincie Oost-Vlaanderen.
4.

VVSG vzw. Aanduiden van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

Burgemeester Marnic De Meulemeester werd voor de duur van de legislatuur 2019-2024 door de
gemeenteraad aangesteld om de stad te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van de
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG).
5.

Intergemeentelijke Samenwerking Woonbeleid georganiseerd door Solva.

De Gemeenteraad gaat akkoord met toetreding tot de cluster InterGemeentelijk
Samenwerkingsverband Woonbeleid Z-O Vlaanderen om samen met de gemeenten Horebeke,
Kruisem en Wortegem-Petegem aanspraak te kunnen maken op de Vlaamse subsidies voor dergelijke
projecten lokaal woonbeleid voor de periode 2020-2025. Het samenwerkingsverband opereert onder
de vleugels van SOLVA.
6.
Woonproject Watermolenstraat. Goedkeuren van het fietssnelwegtraject (F45) + aanleg
afvalsites.
Goedkeuren van het fietssnelwegtraject (F45) en de locatie van twee ondergrondse afvalsites t.h.v.
Watermolenstraat.
7.
Aanleg tijdelijke parking Scheldekop - bestek nr. W59552019. Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze en goedkeuren van de overeenkomst tussen de stad en de
Regie der Gebouwen.
Goedkeuring van de lastvoorwaarden en gunningswijze met betrekking tot de aanleg van een tijdelijke
parking op de Scheldekop. De tijdelijke parking wordt aangelegd op grond van de Regie der
Gebouwen naast het Bergen Op Zoomplein.
8.
Leveren en plaatsen aanmeerpalen thv fietsersbrug jachthaven. Bekrachtigen van de
toewijzingsbeslissing dd° 08 april 2019.

Bekrachtigen van de toewijzingsbeslissing van 8 april 2019 door het college van burgemeester en
schepenen voor het leveren en plaatsen van aanmeerpalen voor vaartuigen ter hoogte van de
fietsersbrug aan de jachthaven.
9.

Kapel van Kerselare - stutten van de dakconstructie. Goedkeuring verkoop stutten.

Goedkeuring van de verkoop van de stutten in de kapel van Kerselare. De onderstutting werd in 2012
geplaatst om de dakconstructie van de kapel te verstevigen nadat uit onderzoek was gebleken dat zich
mogelijk problemen konden voordoen. Bijkomend recent onderzoek van de dakconstructie wees uit
dat onderstutting niet langer nodig is. De stad, die de stutten aankocht, zal die nu verkopen aan de
meest biedende.
10.
Restauratie en herbestemming O.L. Vrouwehospitaal - fase 1 - bestek nr. W00222019.
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Goedkeuren van het aanbestedingsdossier met betrekking tot de restauratie en herbestemming van het
Onze-Lieve-Vrouwehospitaal (1ste fase). De kostprijs van de werken wordt op 600.000,- euro
geraamd, BTW niet inbegrepen.
11.

Jaarrekening 2018. Vaststelling.

Vaststelling van de jaarrekening 2018.
De jaarrekening 2018 is integraal terug te vinden op de website van het stadsbestuur.
12.

Meerjarenplanaanpassing 8 2014-2021. Goedkeuring. BW 1-2019. Vaststelling.

Goedkeuring van de meerjarenplanaanpassing nr. 8/2014-2021 en vaststelling van de budgetwijziging
nr. 1/2019.
Meerjarenplanaanpassing en budgetwijziging zijn integraal terug te vinden op de website van het
stadsbestuur.
13.

Centralisatie ontvangsten gemeentefonds.

De gemeenteraad stemt ermee in dat de ontvangsten uit het Gemeentefonds voor het stadsbestuur en
het OCMW met ingang van het boekjaar 2020 gecentraliseerd worden bij het stadsbestuur.
14.

Toetreding tot het raamcontract van de stad Brugge voor aankoop ICT-materiaal.

De gemeenteraad keurt de toetreding tot het raamcontract van de stad Brugge voor aankoop van ICTmateriaal goed. De aankoopcentrale van de stad Brugge koopt het materiaal voor verschillende
stadsbesturen in één keer aan om de aankoopprijs te drukken en de administratieve werklast tot een
minimum te beperken.
15.

Beheersovereenkomst.

Het dossier wordt uitgesteld.
16.

Goedkeuring notulen

Aangezien er tijdens de zitting geen opmerkingen worden geformuleerd, worden de notulen van de
gemeenteraadszitting van 27 mei 2019 goedgekeurd.
17.

Antwoordbrief ABB klacht tegen huishoudelijk reglement gemeenteraad. Kennisname.

Kennisname van de antwoordbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de
klacht van een gemeenteraadslid tegen het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
18.

Brief Audit Vlaanderen. Kennisname.

Kennisname van de brief van Audit Vlaanderen naar aanleiding van een klacht van een Oudenaards
bedrijf tegen de gunning van een communicatieopdracht aan een grafisch bedrijf.

