
                               

 

23/11/2015 

Gemeenteraad Brugge dinsdag 24 november 2015 

Financiën – budgetwijziging 2015 – herziening meerjarenplan 2014 – 2019 – budget 2016.  

 

PRIO 1  :  gezonde financiële situatie 

AP001  - blz. 8 -  Stadsschuld stijgt van 93 miljoen € naar 134 € , ondank de geplande verkoop 

van 31 miljoen € eigendommen.  

PS : verkoop van eigendommen 2000 -2014 (15 jaar) :  24,4 miljoen €  

        Verkoop van eigendommen  2014 – 2019 (6 jaar) : 31 miljoen 

        (extrapolatie van het verleden leert ons dat dit max. 10 miljoen zou zijn -   we verkopen  

         dus 3 x zoveel gebouwen …  !!! )    

 

PRIO 2 : EFFICIENTE EN EFFECTIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DIENSTEN/MEDEWERKERS 

AP0015 : een cel strategische planning en analyse wordt opgericht ….      We lezen elk jaar een 

uitgave van ong. 380.000 € …     (6 keer opgericht ??) 

Ik verwijs naar mijn tussenkomst van 17/12/2013 met verzoek om meer info m.b.t. deze cel 

strategische planning …    De coördinator economie zou daar deel van uitmaken, alsook de 

adjunct stadssecretaris.       Wie nog ?  Concrete werking ?  Missie ?   Waarom ieder jaar een 

dergelijke uitgave m.b.t. ‘de oprichting’ ?      Wat is de relatie met het managementteam ?  

Stadsbestuur weet eigenlijk niet te antwoorden.  Onbegrijpelijk. Het gaat in casu om het 

strategisch management, ons destijds opgelegd door het Visitatiefonds.  

PRIO 3 :  BRUGGE HEEFT EEN KLANTGERICHTE  DIENSTVERLENING 

AP0017 : er komt een nieuw stadskantoor, het HUIS VAN DE BRUGGELING  …  Over locatie en  

kostprijs stellen we ons heel wat vragen …  

We merken de uitgaven ….  640.000 € huurgeld per jaar, en de inkomsten ….   Eenmalig 2,15 

miljoen € in 2017 ten gevolge de verplichte verkoop van o.m. gebouwen in de Braambergstraat, 



Oostmeers, Vlamingdam en Riddersstraat  !  Dus na 3 jaar zijn we onze eigendommen kwijt …  en is 

ons huurgeld in rook opgegaan …  

Welke goede huisvader doet nu zoiets ????       

Stadsbestuur verdedigt huur en locatie …. Tja …  

 

PRIO 6  : BRUGGE VOERT EEN DUURZAAM ENERGIEBELEID 

AO083 :  BRUGGE zet in op een minder papier-beleid.    We merken een karige uitgave van amper 2.000 

€ per jaar ….     Geldt dit ook voor het OCMW ?  (gelet op de ontvangen briefwisseling)   Ware het 

trouwens niet beter om alle raadsleden te voorzien van een I-PAD ?   Dat zou tenminste een digitale 

stap voorwaarts zijn, cfr. zoveel andere steden/gemeenten …     

Stadsbestuur zal er over nadenken …  

 

PRIO 7 : BRUGGE ZET IN OP EEN DUURZAAM, VEILIG en PARTICIPATIEF MOBILITEITSBELEID 

AP0023 : Randparkings moeten beter gebruikt worden.    Vanaf 2016 merken we geen eurocent meer 

voor deze terechte doelstelling.  Hoe komt dat ?   Kan men niet uitleggen.  

 

PRIO 8 :  BRUGGE ONTWIKKELT ZIJN ECONOMISCH BELEID MET EEN FOCUS OP EEN BLOEIEND 

DETAILHANDELSAPPARAAT, ONDERNEMEN IN BRUGGE EN HAAR REGIO, SOCIALE ECONOMIE 

 

Voor deze specifieke beleidsdoelstelling, die we volmondig onderschrijven : 

2015 :    1,2 miljoen uitgaven 

2016 : 720.000  € uitgaven …  we zakken dus nog dieper weg ….    Naar 0,3 % van het totale budget van 

de stad.  Kunnen we nog dieper vallen ?  Is dat wel een PRIORITAIRE doelstelling ?   

 

AP0026 : er wordt een totaalvisie voor winkelaanbod  en de horeca ontwikkeld.  Mooi !    Maar vanaf 

2015 staat het budget wel op 0 …..      Graag een woordje uitleg !  

AP0029 :  jonge starters krijgen ondersteuning  - onderschrijven we volmondig !  

Het uitgavenbudget in 2015 (Handmate in Brugge)  is 733.000 €…    in 2016 zakken we naar 290.000 € 

en in 2018/2019 landen we amper 100.000 € ….       Reden ?    Weet men niet te duiden. 

 

 



 

 

 

PRIO 15  : BRUGGE IS EEN SOCIALE EN SOLIDAIRE STAD  

AP0074 : brugge voert een gezondheidsbeleid 

Er wordt blijkbaar nog altijd gezocht naar een manier om de oprichting van een 

wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken.  (250.000 € uitgaven in 2015)   Wat is de stavaza ?   

Het weze duidelijk, we staan eigenlijk nog zo goed als nergens – horen we -- , want we vinden… geen 

dokters …   

 

 

Geert Van Tieghem 

24/11/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


