College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 11 maart 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_01272

Politie/financieel beheer - deelname opleidingen - goedkeuren.

2

2019_CBS_01178

Politie/financieel beheer - stijging subsidie Koninklijke Brugse
Politieverbroedering.

3

2019_CBS_01153

Politie/middelenbeheer - aankoop 45 bodycams met bijhorende
software-infrastructuur - voorstel - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

4

2019_CBS_01087

Politie/middelenbeheer - aankoop licenties Windows Server 2019 goedkeuren.

5

2019_CBS_01046

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2018-03 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1 maart
2019 - kennisname.

6

2019_CBS_01231

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongeval - financiële
regeling - goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_01223

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

8

2019_CBS_01240

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

9

2019_CBS_01290

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

10

2019_CBS_01175

Mobiliteit - projecten verkeersveiligheid 2019.

11

2019_CBS_00621

Mobiliteit - snelheidsmaatregelen Lisseweegs Vaartje.

12

2019_CBS_00547

Mobiliteit - Europees project Handshake - ontwerp en wijze van gunnen
studie F30 - goedkeuring.

13

2019_CBS_00749

Mobiliteit - Gemeneweideweg-Noord - acties i.f.v. fietsvriendelijkheid en
snelheid.

14

2019_CBS_01238

Mobiliteit - kredieten uitgaven 2019.

15

2019_CBS_01297

Mobiliteit - halte Zilverpand - organisatie centrumshuttle.

16

2018_CBS_04976

Vergunningen - vraag organiseren stuntvliegerwedstrijd op strand van
Zeebrugge op zaterdag 4 en zondag 5 mei 2019.

17

2019_CBS_01164

Vergunningen - ter kennisgeving - overzichtslijst aanvragen
vergunningen openbaar domein - niet voorgelegd aan college.

18

2019_CBS_00690

Vergunningen - parkeren van 60 oldtimers op zondag 16 juni 2019.

19

2019_CBS_00176

Vergunningen - 11 juli-viering op woensdag 10 juli 2019 (Markt en
Burg) en Burgrock op donderdag 11 juli 2019 op de Burg.

20

2019_CBS_00758

Vergunningen - inrichten van tijdelijke standplaatsen voor de verkoop
van eigen artistiek en/of artisanaal werk op het Huidenvettersplein
zomer 2019.

21

2019_CBS_00768

Vergunningen - tijdelijke standplaatsen artiestenmarkt Vismarkt voor
de verkoop van eigen artistiek en/of artisanaal werk - zomerperiode
vrijdag 15 maart 2019 tot en met vrijdag 15 november 2019.

22

2019_CBS_00148

Vergunningen - plaatsen tribune Markt i.f.v. H. Bloedprocessie gunning
via opdracht met beperkte waarde (artikel 92 WOO).
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23

2018_CBS_04918

Vergunningen - vraag van Wijkcomité Blijmare voor het organiseren
van de 31e editie van het wijkfeest met rommelmarkt en
nevenactiviteiten in de wijk Blijmare in Sint- Andries op zondag 5 mei
2019 cfr. vorige edities.

24

2019_CBS_01180

Vergunningen - vraag van Youth For Climate, houden van een
protestactie voor het klimaat op woensdag 20 maart 2019.

25

2019_CBS_00118

Vergunningen - vraag van Run for Charity voor het organiseren van een
loopevenement op zaterdag 4 mei 2019 van 10u00 tot 19u00 op de site
van de Sint-Pietersplas.

26

2019_CBS_01296

Vergunningen - plaatsen tent, hamburgerstand tegen gevel café
Lindenhof, Vrijdagmarkt 8 en praalwagen met muziek na de
carnavalstoet op zaterdag 16 maart 2019.

27

2018_CBS_05678

Vergunningen - vraag van Koninklijke Veloclub Panne Sportief vzw,
start op de Markt van de rit 'Heren Elite World Tour' op woensdag 27
maart 2019 om 11.15u en de start van de rit 'Dames Elite World Tour'
op donderdag 28 maart 2019 om 13.00u n.a.v. de wielerwedstrijd
'Driedaagse Brugge-De Panne'.

28

2019_CBS_00990

Vergunningen - organisatie van een antiek- en brocantemarkt op het
Beursplein op zondag 28 april 2019 van 9.00 uur tot 18.00 uur.

29

2019_CBS_01043

Vergunningen/terrassen - vraag van Bistro Jan Van Eyck, Jan van
Eyckplein 12 tot uitbreiding van het pleinterras.

30

2019_CBS_01060

Vergunningen/terrassen - vraag van restaurant Diligence tot het
uitstallen van een zomerterras tegen de gevel van zijn zaak in
Hoogstraat 5.

31

2019_CBS_00932

Communicatie en citymarketing - infomarkt Beurssite n.a.v.
ontvankelijkheidsverklaring bouwdossier.

32

2019_CBS_01090

Public relations en onthaal - vrijzinnig lentefeest en feest van de
vrijzinnige jeugd - zondag 12 mei 2019 - 10u en 14u.

33

2019_CBS_01024

Public relations en onthaal - International Conference of The College
Music Society (CMS) - 16 tot 18 juli 2019.

34

2019_CBS_01392

Public relations en onthaal - Raad van Bestuur EDF Luminus - vrijdag
29 maart 2019 - 8.45 uur.

35

2019_CBS_01383

Public relations en onthaal - bevlagging t.g.v. Internationale Dag tegen
Holebi- en Transfobie op 17 mei 2019.

36

2019_CBS_01279

Public relations en onthaal - DSEUG conferentie - maandag 16
september 2019 - 18u30.

37

2019_CBS_00780

Public relations en onthaal - Heilig Bloedprocessie - donderdag 30 mei
2019.

38

2019_CBS_01453

Public relations en onthaal - Erasmus uitwisselingsproject Bassisschool
Sint-Lodewijkscollege afdeling Immaculata - dinsdag 19 maart – 14u15.

39

2019_CBS_00953

Diversiteitsdienst - subsidiëring van Brugse holebi- en
transgenderverenigingen - werkjaar 2018 - goedkeuren.

40

2019_CBS_01339

Diversiteitsdienst - subsidiëring van Brugse (zelf)organisaties en
vrijwilligersgroepen gericht op integratie en diversiteit - werkjaar 2018.

41

2019_CBS_00934

Diversiteitsdienst - toelage 2019 Rode Kruis Opvangcentrum De Patio goedkeuren.

42

2019_CBS_00935

Diversiteitsdienst - toelage 2019 federaties FMDO en FZO-VL goedkeuren.

43

2019_CBS_00907

Diversiteitsdienst - goedkeuring opstart bijkomende oefenkansen
Nederlands - het opstarten van een buurtgerichte Praattafel en een 2de
editie van Mozaïek, een meertalig theaterproject.
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44

2019_CBS_01417

Diversiteitsdienst - Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie.

45

2019_CBS_01277

Diversiteitsdienst - evaluatie ‘Toeleiders in Diversiteit’.

46

2019_CBS_01314

Noord-Zuiddienst - subsidie mondiale activiteiten in Brugge door
Kontinenten vzw - goedkeuren.

47

2019_CBS_01350

Noord-Zuiddienst - subsidiëring van lidorganisaties van de NoordZuidraad - werkjaar 2018.

48

2019_CBS_01053

Noord-Zuiddienst - Sjokla: hernieuwing samenwerkingsovereenkomst
Brugse Chocoladegilde.

49

2019_CBS_01319

Noord-Zuiddienst - organisatie Noord-Zuiddrink 25 april - gebruik
Salons - goedkeuren.

50

2019_CBS_01084

Europese cel - "See2Do!"- kennisname extra subsidie binnen het reeds
lopende EU project voor Studentenhuis.

51

2019_CBS_00793

Europese cel - FLAVOUR - kennisname goedkeuring subsidieproject en
ondertekening samenwerkingsovereenkomst - naar gemeenteraad.

52

2019_CBS_01081

Europese cel - 'Age'In' - kennisname goedkeuring Europees subsidie
project 'AGE INdependently' - naar gemeenteraad.

53

2019_CBS_01086

Europese cel - 'Shifft' - kennisname goedkeuring Europees subsidie
project 'Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free
Technologies' - naar gemeenteraad.

54

2019_CBS_01487

Secretarie - Gemeenteraad - toekenning eretitel van het ambt van
burgemeester aan de heer Renaat Landuyt - naar gemeenteraad.

55

2019_CBS_01412

Ombudsdienst - gegronde klachten - kennisgeving.

MATHIJS GODERIS
56

2019_CBS_00773

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival NAH MEAN-open air.

57

2019_CBS_00792

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival Kollektiv invites Speedy J (4
hour set).

58

2019_CBS_01139

Jeugddienst - voorschot Wabi Sabi 2019.

59

2019_CBS_01112

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven I - 2019.

60

2019_CBS_01054

Jeugddienst - uitstappen vakantiewerking Kwibus 2019.

61

2019_CBS_00972

Jeugddienst - Jong Ding 2019 - De Driehoek.

62

2019_CBS_01129

Jeugddienst - overeenkomsten Snuffel vzw en Damp Oord vzw.

63

2019_CBS_00665

Jeugddienst - subsidie Weerwerk, overeenkomst voor 4
muziekevenementen in 2019 - goedkeuring.

MERCEDES VAN VOLCEM
64

2019_CBS_01093

Openbaar domein - aankoop bloembakken éénjarige bloemen aanvaarde factuur - toewijzing

65

2019_CBS_01047

Openbaar domein - afvoer van wegenisafval en huren afvalcontainers
(contract) - toewijzing.

66

2019_CBS_01106

Openbaar domein - aanplanten boom Katelijnevesting - WRC-project aanvaarde factuur - toewijzing.

67

2019_CBS_01062

Openbaar domein - Stationsplein kant Sint-Michiels - aanbrengen van
blindenmarkeringen - gunning.

68

2019_CBS_01066

Openbaar domein - raamovereenkomst herstel en onderhoud
veegmachines (overige merken) - gunning.

69

2018_CBS_05607

Openbaar domein - afbraak en afvoer van grafzerken op de Brugse
begraafplaatsen - gunning.

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

3

70

2019_CBS_01101

Openbaar domein - raamcontract onderhoud tennisvelden 2018-2021 verlenging 2019.

71

2019_CBS_01264

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van graszaad
- ontwerp en wijze van gunnen - goedkeuren.

72

2019_CBS_01028

Openbaar domein - leveren van steenslag - eerste verlenging.

73

2019_CBS_00955

Openbaar domein - stedenbouwkundige overtreding - het onvergund
vellen van een groenzone met daarin minstens 3 hoogstammige bomen
- Fort Lapin 31.

74

2019_CBS_01065

Openbaar domein - Torhoutse Steenweg 499 - onvergund snoeien.

75

2019_CBS_00933

Openbaar domein - kunstgrasveld Male - toewijzing.

76

2019_CBS_01283

Openbaar domein - raamcontract strand- en zeedijkreiniging - ontwerp
en wijze van gunnen - goedkeuren.

77

2019_CBS_01230

Openbaar domein - Sint-Pieterszuidstraat- Slachthuisstraat - aanleg
fietspaden - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Elia - naar
gemeenteraad.

78

2019_CBS_01218

Openbaar domein - maaien wegbermen - ontwerp - wijze gunnen goedkeuren.

79

2019_CBS_00897

Openbaar domein - raamcontract voor de aankoop van milieuvriendelijk
geproduceerd hout en/of houtgerelateerde producten - ontwerp - wijze
van gunnen.

80

2019_CBS_01004

Openbaar domein - betaling factuur leveren en plaatsen
wortelgeleidingsplaten t.h.v. grafmonument Coppieters ’t Wallant.

81

2019_CBS_01033

Openbaar domein - aanleg fietspad Hoge Lane - Kasteelhoevestraat stedenbouwkundige vergunning voor een ontbossing.

82

2019_CBS_00438

Openbaar domein - principiële goedkeuring deelname aan Urban
Innovative Actions project 'SMARTWATERLAND'.

83

2019_CBS_00832

Openbaar domein - heraanleg nieuwe Sint-Annadreef en omgeving goedkeuring voorontwerp, bewonersvergadering en subsidie aanvraag
aanleg gescheiden rioleringsstelsel.

84

2019_CBS_00047

Openbaar domein - boomverjonging - ontwerp - wijze van gunnen goedkeuring - naar gemeenteraad.

85

2019_CBS_01171

Eigendommen - kosteloos gebruik ex-stadsdrukkerij Vlamingdam 53+ goedkeuring bruikleenovereenkomst.

86

2019_CBS_00732

Eigendommen - bouwproject Forum, Caroline Poppstraat/Hervé
Stalpaertstraat (Assebroek) - inlijving in het openbaar domein van
gronden en infrastructuurwerken jegens Vivendo - naar gemeenteraad.

87

2019_CBS_00107

Eigendommen - verkaveling Abdijbekestraat 'De oude Klokke' (SintAndries) - inlijving in het openbaar domein van gronden en
infrastructuurwerken - naar gemeenteraad.

88

2019_CBS_00663

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen Kammakersstraat-Paalstraat jegens
Vivendo - naar gemeenteraad.

89

2019_CBS_00739

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen te Lissewege, in het bouwproject
Stationsstraat-Lisseweegs Vaartje (Alfons Stynsstraat), jegens Vivendo
en eigenaars Pol Dhondstraat 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22 en 24 - naar
gemeenteraad.

90

2019_CBS_01077

Eigendommen - stedelijk onroerend patrimonium - aankoop perceel
grond in parkgebied voor uitbreiding domein Koude Keuken.
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91

2019_CBS_00828

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 7de kohier - aanslagjaar 2018.

92

2019_CBS_00807

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op de motorbrandstoffen en
olieverdelers.

93

2019_CBS_00866

Financiën/fiscaliteit - belasting op het economisch gebruik van
bedrijfsruimten en/of algemene milieubelasting - niet betaalde
ambtshalve ontheffingen 2017.

94

2019_CBS_01361

Financiën/fiscaliteit - belasting op het economisch gebruik van
bedrijfsruimten en/of algemene milieubelasting - niet betaalde
ambtshalve ontheffingen 2017.

95

2019_CBS_00919

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - standrechten markten aanslagjaar 2018 (min-aanrekening boeken en/of terugbetalen).

96

2019_CBS_01357

Financiën/fiscaliteit - algemene milieubelasting gezinnen aanslagjaar
2019, 1ste kohier.

97

2019_CBS_01115

Financiën/PBB - BW2/2018, budget 2019 en 10de herziening MJP 20142019 - vaststelling door Gouverneur West- Vlaanderen - naar
gemeenteraad.

98

2019_CBS_01135

Financiën/FA - art. 177 2e lid - diensten - onbetaalde facturen.

99

2019_CBS_01378

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen met
vermoedelijke genezingsdatum - goedkeuren.

100

2019_CBS_01387

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

101

2019_CBS_01259

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

102

2019_CBS_01261

Algemeen bestuur - Audio - auditcharter - naar gemeenteraad.

103

2019_CBS_01434

Algemeen bestuur - AUDIO-statutenwijziging - naar gemeenteraad.

104

2019_CBS_01307

Geschillen - Artes Depret nv t/ Infrabel nv, Tuc Rail nv - Stad Brugge
dagvaarding in gedwongen tussenkomst en vrijwaring - aanstelling
raadsman.

FRANKY DEMON
105

2019_CBS_01478

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen (deel 1)
- goedkeuren.

106

2019_CBS_01467

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige meldingen aktename.

107

2019_CBS_01346

DRO/sector Unesco - Moerkerkestraat 4B - verbouwen van een
ééngezinswoning.

108

2019_CBS_01276

DRO/sector Unesco - Achiel Van Ackerplein 1-Ezelstraat 60-68Theresianenstraat 17 - VDD Project Development - revalorisatie site
Weylerkazerne - aktename intrekking beroep.

109

2019_CBS_01318

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Sint-Jansstraat 20.

110

2019_CBS_01418

DRO/sector Unesco - Katelijnestraat 81 - Zorgvereniging Mintus renoveren van godshuis De Generaliteit.

111

2019_CBS_01340

DRO/sector Unesco - uitbetaling subsidiebedrag Kunstige Herstelling Genthof 35 - naar gemeenteraad.

112

2019_CBS_01345

DRO/sector Unesco - Wollestraat 34 - Rondvaarten De Meulemeester uitbreiden van een aanlegsteiger en exploiteren van toeristische
rondvaartbootjes - weigeren.

113

2019_CBS_01452

DRO/sector Unesco - Genthof 33 - La Source - wijzigen van functie van
ééngezinswoning naar gastenkamers bij aanpalende woongelegenheid.
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114

2019_CBS_01461

DRO/sector Unesco - Jan van Eyckplein 1 - Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen - herinrichten van het
Tolhuis tot ondernemingscentrum.

115

2019_CBS_01404

DRO/sector Noord - Vismijnstraat-Tijdokstraat- Noordhinderstraat Vismijnpark nv - bouwen van een appartementencomplex - verzoek tot
verlenging geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning.

116

2019_CBS_01400

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 250 - verbouwen van
ééngezinswoning tot woning met 3 gastenkamers.

117

2019_CBS_01372

DRO/sector Noord - Kleine Molenstraat 9 - bouwen van een
ééngezinswoning - kennisname beslissing Deputatie beroepsprocedure.

118

2019_CBS_01401

DRO/sector Noord - Zwiersweg 4 - bouwen van een middelgrote
windturbine (wijzigingsverzoek) - adviesvraag Deputatie.

119

2019_CBS_01358

DRO/sector West - Heidelbergstraat 124 - bouwen van een garage
(regularisatie) - kennisname beslissing Deputatie beroepsprocedure.

120

2019_CBS_01423

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 130 - Carrefour Belgium renovatie en uitbreiding supermarkt Carrefour (incl. milieutechnische &
socio-economische exploitatie).

121

2019_CBS_01419

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 604 - bouwen van een bakkerij
met woning (vervangen van een bestaande bakkerij).

122

2019_CBS_01426

DRO/sector West - Pastoriestraat - Novus Projects - bouwen van een
meergezinswoning (8 wooneenheden) met garages - weigeren.

123

2019_CBS_01130

DRO/sector Oost - Bergjesbos 3 - vervangen van haag naar houten
afsluiting.

124

2019_CBS_01275

DRO/sector Oost - 't Leitje 12 - plaatsen van een veranda.

125

2019_CBS_01303

DRO/woondienst - Baron Ruzettelaan 53 - opname leegstandsregister.

126

2019_CBS_01306

DRO/woondienst - Astridlaan 348 - opname leegstandsregister.

127

2019_CBS_01353

DRO/woondienst - Vestingstraat 5 - (her)opname leegstandsregister.

128

2019_CBS_00006

Sportdienst - vraag van KSK Steenbrugge vzw voor de organisatie van
een voetbaltornooi Abdijcup 2 in sportcomplex Daverlo te Assebroek op
4 mei 2019.

129

2019_CBS_00297

Sportdienst - vraag van VAK 213 (supportersvereniging Cercle Brugge)
voor organisatie van JOEBEE CUP VIII in sportpark De Gulden Kamer op
zaterdag 29 juni 2019 van 6u30 tot 21u.

130

2019_CBS_00995

Sportdienst - openstellen en werking sportstrand Zeebrugge
zomerseizoen 2019.

131

2019_CBS_01203

Sportdienst - organisatie strandreddingsdienst Zeebrugge zomer 2019.

132

2019_CBS_00970

Sportdienst - tijdelijke verordening zomerzwemmen 2019 in de Damse
Vaart - naar gemeenteraad.

133

2019_CBS_00910

Sportdienst - Brugse sportraad- kennisname en goedkeuring verslag
algemene vergadering en wijziging statuten, hersamenstelling raad van
bestuur en dagelijks bestuur, oproep themacommissie sport en
vastleggen jury voor aanstelling themacommissie - naar gemeenteraad.

134

2019_CBS_01215

Sportdienst - naschools verhuur sportaccommodatie 'De Varens' verlenging samenwerking en goedkeuring overeenkomsten - naar
gemeenteraad.

135

2019_CBS_01251

Leefmilieu - omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen en ingedeelde inrichtingen klasse 2, nl. plaatsen van
opschriften en exploitatie van het tankstation Total.

136

2019_CBS_01376

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploitatie van
Carwash Stroet Brugge.
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137

2019_CBS_01270

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploiteren van een
dierenasiel.

138

2019_CBS_01403

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

139

2019_CBS_00476

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Club Brugge nv tot bekomen van
een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. #ThanksFans op zondag 17
maart 2019.

140

2019_CBS_01184

Leefmilieu - aanvraag ingediend door scouts Don Bosco tot bekomen
van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Under The Stars op
zaterdag 20 april 2019.

141

2019_CBS_01091

Leefmilieu - aanvraag ingediend tot bekomen van een afwijking op de
geluidsnormen n.a.v. Run for Charity aan de Sint-Pietersplas op
zaterdag 4 mei 2019.

142

2019_CBS_00675

Leefmilieu - aanvraag ingediend door feestcomité Sint- Andries voor
afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Sint-Andries Feesten op zondag
16 juni 2019 op domein Koude Keuken.

143

2019_CBS_00777

Leefmilieu - aanvraag ingediend door De Benedictijnen tot het bekomen
van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Zomerhappening
jubileumeditie op zaterdag 22 juni 2019.

144

2019_CBS_00191

Leefmilieu - aanvraag ingediend door 11 Juli-Komitee vzw/Burgrock
vzw tot bekomen van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. 11
juliviering en Burgrock.

145

2019_CBS_00671

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Buurtcomité Open Ramen en
Deuren voor afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Sint-Gillibillis met
diverse optredens in de Annuntiatenstraat op zaterdag 7 september
2019.

PHILIP PIERINS
146

2019_CBS_01127

Taxivergunningen - VVB-dienst - vermeerdering met 1 voertuig (1186).

147

2019_CBS_00835

Taxivergunningen - VVB-dienst - vermeerdering met 1 voertuig (1185).

148

2019_CBS_01089

Taxivergunningen - procedure toekennen vergunningen taxichauffeur wijziging.

ANN SOETE
149

2019_CBS_01076

Bevolking - hernummering van bestaande gebouwen.

150

2019_CBS_01132

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

151

2019_CBS_01167

Bevolking - toekennen niet-mededeelbaar adres - goedkeuren.

152

2019_CBS_01256

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

153

2019_CBS_01420

Bevolking - ambtelijke afvoering uit het bevolkings-, wacht- en
vreemdelingenregister.

154

2019_CBS_01429

Bevolking - verwijderen ambtelijke afvoering uit het bevolkingsregister
- goedkeuren.

155

2019_CBS_01398

Bevolking - verkiezingen van het Europees Parlement op 26 mei 2019 inschrijving van Europese burgers op de kiezerslijst overeenkomstig de
omzendbrief van 19 november 2018.

156

2019_CBS_01402

Bevolking - verkiezingen van het Europees Parlement op 26 mei 2019 weigering van een Europese burger op de kiezerslijst overeenkomstig
de omzendbrief van 19 november 2018.

157

2019_CBS_01349

Bevolking - samenvallende verkiezingen van 26 mei 2019 - locaties van
de stembureaus en de telbureaus vastleggen.

158

2019_CBS_01254

Bevolking - verkiezingen van 26 mei 2019 - voorschot verkiezingen.
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159

2019_CBS_01222

Onderwijs - DKO - kandidaturen van levende modellen schooljaar 20182019.

160

2019_CBS_01217

Onderwijs - Conservatorium - personeelsbesluiten niet-gesubsidieerden
maart 2019.

161

2019_CBS_01342

Onderwijs - vastleggen krediet voor het gezondheidstoezicht op
personeelsleden.

NICO BLONTROCK
162

2019_CBS_01073

Cultuurcentrum - Brugotta Festival 2019.

163

2019_CBS_00937

Cultuurcentrum - leveren van 12x LED wash/beam voor de dienst
cultuurcentrum - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuren.

164

2019_CBS_00857

Cultuurcentrum - onderhandelingsprocedure en daaraan gekoppeld
budget voor druk en levering van de seizoensbrochure Cultuurcentrum
2019-2020.

165

2019_CBS_01205

Musea - zomerbeiaardseizoen 2019.

166

2019_CBS_01327

Musea - externe bruiklenen Gruuthusemuseum.

167

2019_CBS_01348

Musea - onderhandelingsprocedure voor het drukken en leveren van
informatieve museumfolders.

168

2019_CBS_00775

Musea - scenografie Gruuthusemuseum - verrekening.

169

2019_CBS_01144

Cultuurbeleidscoördinator - toneelvereniging 't Brugs Variété Theater subsidie toneelvoorstelling "Boerenkronkels".

170

2019_CBS_01395

Cultuurbeleidscoördinator - Kunst Adelt Steenbrugge - subsidie
toneelvoorstelling "Pier".

171

2019_CBS_01114

Cultuurbeleidscoördinator - projectsubsidie "Stripfestival Brugge" op 23
en 24 maart 2019.

172

2019_CBS_01107

Cultuurbeleidscoördinator - aanbieden receptie na Algemene
Vergadering Sociaal-Culturele Raad op 2 april 2019.

173

2019_CBS_00854

Cultuurbeleidscoördinator - 100-jarig bestaan Toneelvereniging Kunst
Adelt Steenbrugge - ondersteuning jubileum vereniging.

174

2019_CBS_01136

Cultuurbeleidscoördinator - intrekken erkenning en subsidiëring Brugse
culturele verenigingen vanaf 2019.

175

2019_CBS_00394

Cultuurbeleidscoördinator - 25-jarig bestaan Nowedo vzw (NoordWestvlaamse Doven en Slechthorenden) - ondersteuning jubileum
vereniging.

176

2019_CBS_00949

Cultuurbeleidscoördinator - Kunstenoverleg Brugge - voorstel
communicatiecampagne - principiële goedkeuring.

177

2019_CBS_01315

Cultuurbeleidscoördinator - stadsdichter.

178

2019_CBS_01366

Cultuurbeleidscoördinator - Xaverianen - exploitatie: principieel te
beslissen punten.

179

2019_CBS_01179

Bibliotheek - Erfgoeddag 2019.

180

2019_CBS_01158

Organiseren - erkennen Basics! Run als ondersteund evenement.

181

2019_CBS_00799

Organiseren - nieuw algemeen reglement voor het huren van
stadszalen die worden beheerd door de dienst vergunningen - naar
gemeenteraad.

182

2019_CBS_01317

Archief - bruikleen Abdijmuseum Ten Duinen 'Bouwen voor de
eeuwigheid'.

MINOU ESQUENET
183

2019_CBS_00577

PB/gebouwen - onderhouden van de sectionaalpoorten - verrekening 1.
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184

2018_CBS_05176

PB/gebouwen - onderhouden van openbaar toilet Kuiperstraat verrekening 1.

185

2019_CBS_00878

PB/gebouwen - herstellen van rieten dak na brandstichting in
schuttersclub Prange Weide, Zandstraat 284 - ontwerp, wijze van
gunnen en toewijzing.

186

2019_CBS_00929

PB/gebouwen - opschikken kabinetten Schepenen, Burg 12 - ontwerp,
wijze van gunnen en toewijzing.

187

2019_CBS_01224

PB/gebouwen - binnenschilderwerken van trapzalen Koninklijke
Stadsschouwburg, Vlamingstraat 29 - toewijzing.

188

2019_CBS_01157

PB/gebouwen - uitvoeren verdichtingswerken + heraanleg van het pad
in de binnentuin van de bibliotheek, Kuipersstraat 3 - ontwerp, wijze
van gunnen en toewijzing .

189

2019_CBS_01183

PB/gebouwen - overschakelen van een traditioneel sluitplan naar
elektronisch sleutelbeheersysteem - Brugse Vrije, Burg 11.

190

2019_CBS_00911

PB/gebouwen - opmaken van evacuatieplannen en interventiedossiers
voor verschillende stadsgebouwen - ontwerp en wijze van gunnen naar gemeenteraad.

191

2019_CBS_01391

Informatica - gunning nieuwe infrastructuur multifunctionals en
printers.

192

2018_CBS_03259

Informatica - digitaal samenwerken - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring.

193

2019_CBS_01321

PB/elektromechanica - saneren van hoogspanningscabine, Entrepot,
Binnenweg 4.

194

2019_CBS_01274

PB/elektromechanica - installeren van hoogspanningscabine voor
nieuwe veldverlichting in sportcomplex De Gulden Kamer - verrekening
1.

195

2019_CBS_01229

PB/elektromechanica - onderhouden van de fonteinen - toewijzing.

196

2019_CBS_01165

PB/elektromechanica - stookplaatsrenovaties van museumdiensten
Sint-Jan, Mariastraat 36 via omschakelplan Eandis - voorleggen dossier
en projectcontract - naar gemeenteraad.

197

2019_CBS_01331

Drukkerij en economaat - aankoop meubilair Openbaar domein 2019
n.a.v. verhuis naar Hoogstraat.

198

2019_CBS_00336

PB/wagenpark - aankoop van een 2dehands BMW 530E hybride voor
Kabinet Burgemeester - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing.

199

2019_CBS_01305

Leefmilieu/energie - Rezero Barcelona.

MARTINE MATTHYS
200

2019_CBS_01351

Welzijn - charter Gezonde Gemeente 2019-2024.

PABLO ANNYS
201

2019_CBS_01019

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Meat
Boutique - Ezelstraat 39.

202

2019_CBS_00610

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Hoogstraat
44.

203

2019_CBS_01246

Werk en ondernemen - toelage leegstaande handelspanden Hoogstraat 44.

204

2019_CBS_01188

Werk en ondernemen - uitbetaling premie verharding toegangsweg.

205

2019_CBS_01088

Werk en ondernemen - premie VLAIO voor infosessies 'Het Internet.
Ook uw zaak'.

206

2019_CBS_01206

Werk en ondernemen - bezoek Amsterdam.
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207

2019_CBS_00968

Werk en ondernemen - inhoudelijke en financiële steun slotcongres
West4Work.

208

2019_CBS_01213

Werk en ondernemen - opsplitsing abonnement standplaats
zaterdagmarkt.

209

2019_CBS_00550

Werk en ondernemen - standplaatsen zaterdagmarkt.

210

2019_CBS_01424

Werk en ondernemen - bezoek Taiwanese VDAB.

211

2019_CBS_01293

Werk en ondernemen - Javascript conferentie.

212

2019_CBS_01137

Werk en ondernemen - stedelijke landbouwcommissie en
schattingscommissie schade aan teelten - samenstelling legislatuur
2019 - 2024.

213

2019_CBS_01103

Werk en ondernemen - The Box Brugge - verlenging tot 31/12/2021 naar gemeenteraad.

214

2019_CBS_01257

OCMW/financiën - verenigingen De Blauwe Lelie, Ons Huis,
Ruddersstove, 't SAS, De Schakelaar, Spoor, SVK en WOK meerjarenplan 2014-2019, budget 2019 - naar gemeenteraad.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
215

2019_CBS_00624

Mobiliteit - proefopstelling snelheidsremmende maatregelen in centrum
Lissewege.

216

2019_CBS_01174

Vergunningen - vraag van Youth For Climate Brugge, houden van een
protestactie voor het klimaat op vrijdag 15 maart 2019.

217

2019_CBS_01294

Public relations en onthaal - bedrijfsbezoek Alfavision - maandag 6 mei
2019 - 14u.

218

2019_CBS_00789

Secretarie - verlengingen van lopende abonnementen en besparingen.

MERCEDES VAN VOLCEM
220

2018_CBS_05515

Openbaar domein - Scharphoutstraat - aangepast ontwerp (na
bewonersvergadering).

221

2019_CBS_01182

Openbaar domein - raamcontract uitvoeren wegenwerken voor
mobiliteitsplan - ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

222

2019_CBS_01113

Openbaar domein - heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat - nieuw
voorontwerp.

223

2019_CBS_01329

Openbaar domein - heraanleg Vlamingstraat, Sint- Jorisstraat en
Vlamingdam - principebeslissing timing.

225

2019_CBS_00514

Eigendommen - verkoop voormalige kerk Sint- Franciscus van Assisi,
Karel van Manderstraat 115, onder opschortende voorwaarde.

226

2019_CBS_01055

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken in het bouwproject Hermitage-Lange Molenstraat
(Molenaarsstraat, Molensteenstraat, Molenwiekstraat-West,
Molenwiekstraat-Oost), jegens Vivendo - naar gemeenteraad.

227

2019_CBS_01388

Eigendommen - verkoop van 2 woningen in 1 lot, Rolweg 22 en 24 naar gemeenteraad.

228

2019_CBS_00597

Financiën/fiscaliteit - voorstel wijziging belastingreglement
verkoopkramen opgesteld op het openbaar domein verder onderzoeken.

229

2019_CBS_00913

Financiën/fiscaliteit - kohier standrechten op de markten - 2018 - 5de
kohier.

230

2019_CBS_01384

Financiën/fiscaliteit - belastingreglement op het gebruik van de
openbare weg en/of openbaar domein - wijziging reglement 2019 - naar
gemeenteraad.
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FRANKY DEMON
231

2019_CBS_01405

DRO/sector Noord - Koolkerkse Steenweg 83A - aanbouwen van een
luifel en plaatsen van een opschrift.

232

2019_CBS_01292

DRO/sector Oost - Beukenlaan 80 - uitbreiden van een vrijstaande villa.

ANN SOETE
233

2019_CBS_01210

Bevolking - huwelijksjubilea bijkomend maart 2019 - goedkeuren.

MINOU ESQUENET
234

2019_CBS_01148

Leefmilieu/energie - (H)eerlijk Brugge 2019.

MARTINE MATTHYS
235

2018_CBS_04624

Personeel & organisatie - leveren maaltijden in het
personeelsrestaurant en op 3 extra locaties inclusief bestel- en
betaalfaciliteiten - goedkeuren ontwerp, wijze van gunnen en
gunningscriteria - naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
236

2019_CBS_00967

Werk en ondernemen - creatie nieuwe standplaats ambulante handel
(buiten centrum) - gewijzigde aanvraag - niet toestaan.

237

2019_CBS_01169

Werk en ondernemen - folkloremarkt.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
238

2019_CBS_01451

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 26 maart 2019 - punten voor
de agenda.

MERCEDES VAN VOLCEM
239

2019_CBS_01176

Openbaar domein - voorstel wijziging uitvoeringsplan huishoudelijk
afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

240

2019_CBS_01187

Openbaar domein - baggeren reien – tweede uitbreiding opdracht –
verrekening 2 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
241

2019_CBS_01512

DRO/directie en algemene zaken – lijst omgevingsvergunningen (deel
2) - goedkeuren.

242

2019_CBS_01407

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

ANN SOETE
243

2019_CBS_01159

Onderwijs - goedkeuren aanvraag uitbreiding van
onderwijsbevoegdheid voor de Stedelijke Academie voor Schone
Kunsten - DKO vanaf 1 september 2019 - naar gemeenteraad.

MARTINE MATTHYS
244

2019_CBS_01116

Personeel & organisatie - ontslag.

PABLO ANNYS
245

2019_CBS_01370

Welzijn - kinderopvang - advies lokaal bestuur uitbreidingsronde 2019 goedkeuren.
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Valreepagenda
DIRK DE FAUW
246

2019_CBS_01450

Communicatie en citymarketing - beleidsprogramma 2019-2024 - naar
gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
247 2019_CBS_01499

PB/gebouwen - vernieuwen van het buitenschrijnwerk aan de refter en
gang aan keuken van het Europacollege, Garenmarkt 15 - goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze - naar gemeenteraad.
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