College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 13 mei 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_02447

Politie/algemeen - organisatie Korpsdag op 7 juni 2019 bij de lokale
politie Brugge - goedkeuren.

2

2019_CBS_02289

Politie/middelenbeheer - aankoop zware kogelwerende helmen toewijzing.

3

2019_CBS_02285

Politie/middelenbeheer - schilderen muren Politiehuis en Regio Oost voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring.

4

2019_CBS_02288

Politie/middelenbeheer - aankoop van personal tracers met localisatie
via webapplicatie - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

5

2019_CBS_02228

Politie/middelenbeheer - aankoop 100 desktop pc's - voorstel - wijze
van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

6

2019_CBS_02236

Politie/middelenbeheer - aankoop switchen - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_02230

Politie/middelenbeheer - verkoop afgeschreven politievoertuigen goedkeuren.

8

2019_CBS_02095

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2018-04 van
operationeel kader - middenkader - hoofdinspecteur van politie - per 1
juli 2019 - kennisname.

9

2019_CBS_02097

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2018-04 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1
september 2019 - kennisname.

10

2019_CBS_02099

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2018-05 van
CALog-kader - assistent - per 1 mei 2019 - kennisname.

11

2019_CBS_02014

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader - via mobiliteitsronde 201804 - kennisname.

12

2019_CBS_02019

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader - via mobiliteitsronde 201805 - kennisname.

13

2019_CBS_02390

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een commissaris van
politie met ingang van 1 juli 2019 - naar gemeenteraad.

14

2019_CBS_02391

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een hoofdinspecteur van
politie met ingang van 1 augustus 2019 - naar gemeenteraad.

15

2019_CBS_02387

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een inspecteur van politie
met ingang van 1 juli 2019 - naar gemeenteraad.

16

2019_CBS_02378

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een inspecteur van politie
met ingang van 1 juli 2019 - naar gemeenteraad.

17

2019_CBS_02364

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een arbeider met ingang
van 1 juni 2019 - naar gemeenteraad.

18

2019_CBS_02115

Politie/personeelsbeheer - vacatures aspirantenmobiliteit vacantverklaring in het operationeel basiskader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

19

2019_CBS_02117

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2019-02vacantverklaring in het operationeel kader en CALog- kader goedkeuring - naar gemeenteraad.
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20

2019_CBS_02472

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen - naar
gemeenteraad.

21

2019_CBS_02243

Politie/verkeerszaken - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Elfstedenronde - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

22

2019_CBS_01773

Mobiliteit - definitieve vaststelling van de afschaffing van buurtweg 10
(Koolkerke, thans Sint-Pieters) - naar gemeenteraad.

23

2019_CBS_01767

Mobiliteit - definitieve vaststelling van de afschaffing van buurtwegen in
zeehavengebied en in Zeebrugge Dorp - naar gemeenteraad.

24

2019_CBS_02457

Mobiliteit - gunning bestek Bikeconomics i.k.v. project Handshake.

25

2019_CBS_01227

Mobiliteit - fietsoversteek Barrièrestraat.

26

2018_CBS_05723

Mobiliteit - evaluatie aanpassing rijrichting Elf-Julistraat, Klaverstraat en
Blokstraat.

27

2019_CBS_02325

Mobiliteit - gunning bestek studie FR30 (Europees project Handshake).

28

2019_CBS_02376

Vergunningen - eventuele kampioenenviering Club Brugge KV tussen
zondag 19 mei en zaterdag 25 mei 2019 op de Markt.

29

2019_CBS_02331

Vergunningen - organisatie (H)Eerlijk Brugge in het Koningin Astridpark
op zondag 26 mei 2019 vanaf 11u tot 17u door dienst leefmilieu.

30

2019_CBS_00827

Vergunningen - vraag van Unizo Sint-Kruis voor organiseren van de
jaarlijkse braderie van donderdag 13 juni t.e.m. zondag 16 juni 2019.

31

2019_CBS_00123

Vergunningen - vraag van Buurtraad Sint-Jozef voor het organiseren
van 'One day happening' met rommelmarkt op zaterdag 17 augustus
2019 van 6u tot 19u in en rond het Buurthuis op Sint-Jozef en
aanpalende straten cf. vorige edities.

32

2019_CBS_02351

Vergunningen/terrassen - vraag van horecazaken De Vetten Os, Miaow
Miaow, Ottentic, Charlie's Chips en Cocon tot het uitstallen van een
gelegenheidsterras op de parkeerstrook ter hoogte van hun zaak in de
Hauwersstraat, dit tijdens de verkeersvrije dagen ter gelegenheid van
de meifoor.

33

2019_CBS_02009

Communicatie en citymarketing - stadsvernieuwingsproject 'de
stadsrepubliek' - aanpak en afspraken communicatie en participatie.

34

2019_CBS_02581

Secretarie - gemeenteraad - fractietoelagen - controle van de
aanwending van de fractietoelagen uitbetaald in 2018 en vaststelling
van de uit te betalen bedragen voor 2019 - naar gemeenteraad.

35

2019_CBS_02545

Algemeen directeur - deontologische code voor Brugse mandatarissen naar gemeenteraad.

36

2019_CBS_02509

Algemeen directeur - jaarlijks voortgangsrapport
organisatiebeheersing/interne controle - kennisname - naar
gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
37

2019_CBS_02007

Openbaar domein - bewegwijzering naar WZC Prinsenhof - Gebroeders
Marreytstraat.

38

2019_CBS_01995

Openbaar domein - bewegwijzering naar "VIRO vzw" en "BuBao Ter
Dreve" - Koning Albert I-laan 188.

39

2019_CBS_01990

Openbaar domein - bewegwijzering naar KU Leuven Campus Brugge in
de Spoorwegstraat.

40

2019_CBS_02453

Openbaar domein - project Egelstraat Brugge - principedossier.

41

2019_CBS_02090

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

42

2019_CBS_02413

Financiën/fiscaliteit - kohier activeringsheffing - kohier 2018.
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43

2019_CBS_02383

Financiën/fiscaliteit - 3e kohier, belasting openbare weg occasioneel,
aanslagjaar 2018.

44

2019_CBS_02384

Financiën/fiscaliteit - 4e kohier, belasting openbare weg occasioneel,
aanslagjaar 2018.

45

2019_CBS_02385

Financiën/fiscaliteit - 5e kohier, belasting openbare weg occasioneel,
aanslagjaar 2018.

46

2019_CBS_02477

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

47

2019_CBS_02478

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

48

2019_CBS_02529

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

49

2019_CBS_02527

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuren.

50

2019_CBS_02406

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - jaarrekeningen 2018 (CKB
3) - 1) H. Kruisverheffing en Sint- Jozef 2) H. Leo-de-Grote 3) H.
Thomas-van-Kantelberg 4) O.L.-Vrouw-Bezoeking 5) Sint-Donaas 6)
Sint-Jozef 7) Sint-Niklaas en 8) Sint-Pieter-in-Banden - advies - naar
gemeenteraad.

51

2019_CBS_02439

Algemeen bestuur - Concertgebouw vzw - aanduiden
vertegenwoordigers stad Brugge in de bestuursorganen - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
52

2019_CBS_02608

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

53

2019_CBS_01646

DRO/sector Unesco - Minnewater 7- restauratietoelage - definitieve
toekenning - uitbetaling subsidiebedrag - naar gemeenteraad.

54

2019_CBS_02460

DRO/sector Unesco - Markt 16 - plaatsen van een nieuwe
terrasoverkapping - weigeren.

55

2019_CBS_02553

DRO/sector Noord - Krakeleweg 34 - Voeders Huys - wijzigen
veevoederbedrijf.

56

2019_CBS_02551

DRO/sector Noord- Alfred Ronsestraat 100 - C.RO Ports Zeebrugge plaatsen van nieuwe lichtmasten.

57

2019_CBS_02554

DRO/sector Noord - Pieter Troostlaan - C.RO Ports Zeebrugge aanleggen van verharding voor stockage.

58

2019_CBS_02550

DRO/sector West - Beisbroekdreef 20 - bouwen van een
eengezinswoning.

59

2019_CBS_02523

DRO/sector West - Zeeweg 73 - regularisatie van gedeeltelijke
terreinverharding met waterdoorlatende steenslag - weigeren.

60

2019_CBS_02482

DRO/sector Oost - Sparrenstraat 73 -Egybel - wijzigen van functie van
een bijgebouw van garage naar kantoor - kennisname beslissing
Deputatie in beroep.

61

2019_CBS_02512

DRO/sector Oost - Kleine Kerkhofstraat 8 - verbouwen van een woning.

62

2019_CBS_02518

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 401 - Sorest - verbouwen van een
eengezinswoning tot vakantiewoning.

63

2019_CBS_02547

DRO/sector Oost - Rapaertstraat 31 - verbouwen en uitbreiden van een
woning en garage en het rooien van 2 bomen.

64

2019_CBS_02354

DRO/woondienst - Knotwilgenlaan 19 - schrapping uit
leegstandsregister en opnemen als tweede verblijf.

65

2019_CBS_02531

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.
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66

2019_CBS_02333

Leefmilieu - aanvraag ingediend door buurtcomité Kristus Koning tot
bekomen van een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Dans & Tapas
op zaterdag 20 juli en zondag 21 juli 2019.

67

2019_CBS_02356

Leefmilieu - aanvraag ingediend door buurtcomité 'Pino en zijn
vrienden' voor afwijking op de geluidsnormen n.a.v. een optreden op
het buurtfeest in de Ronsaardbekestraat op zaterdag 7 september
2019.

68

2019_CBS_02449

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugge Plus vzw voor afwijking op
de geluidsnormen n.a.v. de mogelijke kampioenviering van Club Brugge
tussen zondag 19 mei en zaterdag 25 mei 2019 op de Markt.

69

2019_CBS_02349

Leefmilieu - beroep tegen omgevingsvergunningsaanvraag, milieu
klasse 2, exploitatie feestzalen Kasteel Tudor.

PHILIP PIERINS
70

2019_CBS_02474

Taxivergunningen - wijziging taxivergunning - overdracht van natuurlijk
persoon naar eigen vennootschap Aryan g.c.v.

71

2019_CBS_02498

Taxivergunningen - VVB-dienst - Taxi Snel bvba - vermeerdering met 1
voertuig (1187) - combivoertuigen - tariefswijziging.

72

2019_CBS_02428

Taxivergunningen - Taxi Snel – hernieuwing taxivergunning voor 5 jaar
(vierkante taxiplaten).

73

2019_CBS_02430

Taxivergunningen - Taxi Schoonbaert bvba - hernieuwing
taxivergunning voor 5 jaar (vierkante taxiplaten).

74

2019_CBS_02151

Taxivergunningen - Martins Taxi bvba – hernieuwing taxivergunning
voor 5 jaar (vierkante taxiplaten).

75

2019_CBS_02429

Taxivergunningen - Taxi Georges bvba – hernieuwing taxivergunning
voor 5 jaar (vierkante taxiplaten).

76

2019_CBS_02456

Toerisme - Algemene Vergadering Meeting in Brugge vzw 28 mei 2019 mandaat voor de Algemene Vergadering - naar gemeenteraad.

ANN SOETE
77

2019_CBS_02401

Onderwijs - Academie DKO en KSO - kandidaturen van levende
modellen schooljaar 2018-2019.

78

2019_CBS_02511

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten.

79

2019_CBS_02548

Onderwijs - Deeltijds kunstonderwijs - SCB en Academie DKO personeelsbesluiten gesubsidieerd en niet- gesubsidieerd
secretariaatspersoneel.

80

2019_CBS_02546

Onderwijs - DKO - tentoonstelling "Het beste van de Academie 20182019".

81

2019_CBS_02190

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO ) overdracht lestijden naar Gemeentelijke Technische Tuinbouwschool
Merchtem - schooljaar 2018-2019 - naar gemeenteraad.

82

2019_CBS_02432

Onderwijs - overdracht lestijden en lesuren ondersteuningsnetwerk
naar het vrije net - schooljaar 2019- 2020.

83

2019_CBS_02522

Onderwijs - SCB - aanvraag vrijstelling van lesgeven leraars MCV
gedurende 1 week.

84

2019_CBS_02098

Onderwijs - SNT - publiciteit 2019.

NICO BLONTROCK
85

2019_CBS_01038

Organiseren - uitleendienst - reglement ontleenbaar stadsmateriaal:
wijzigingen en opname historische kostuums - goedkeuring - naar
gemeenteraad.
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86

2019_CBS_02590

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

87

2019_CBS_02473

Musea - Erfgoedcel Brugge - vraag tot receptie in de Salons van het
Stadhuis voor een ontmoetingsdag rond processie-erfgoed op zaterdag
12 oktober 2019.

88

2019_CBS_02198

Musea - art services musea - toewijzing 2019.

89

2019_CBS_02365

Musea - leveren en plaatsen van klassieke cilindersloten met
veiligheidskeurmerk voor het Gruuthusemuseum en het voormalig
Steenmuseum - ontwerp, wijze van gunnen en gunning.

91

2019_CBS_02367

Bibliotheek - ratificatie facturen opmaak online jaarverslag 2018.

MINOU ESQUENET
93

2019_CBS_02425

PB/gebouwen - raamcontract tot het periodiek ruimen van
vetvangputten - diverse stadsgebouwen - toewijzing.

94

2019_CBS_02481

PB/gebouwen - opfrissen van keuken SNT, Arsenaalstraat 4 - principieel
akkoord voor uitvoeren van bijkomende werken.

MARTINE MATTHYS
95

2019_CBS_02377

Personeel & organisatie - sodibrug bezoek aan vernieuwde Gruuthuse
op 18 juni 2019 - aanbieden drankje en aanduiding stadsafgevaardigde
goedkeuren.

96

2019_CBS_01704

Personeel & organisatie - software - contract Dileoz.

PABLO ANNYS
97

2019_CBS_02153

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - De Gastro Braambergstraat 6.

98

2019_CBS_00609

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid (horecaconcept)
- Paula Mostaert/Wild Dogs - Geldmuntstraat 9.

99

2019_CBS_02431

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - Ver-Assebroek - Kerstboomverbranding 2019.

100

2019_CBS_01138

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - Unizo Assebroek - Feestmarkt 02/09/2018.

101

2019_CBS_02191

Werk en ondernemen - offerte indienen voor ESF oproep 457.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
102

2019_CBS_02339

Politie/verkeerszaken - verslag MOVE-overleg van 13 maart 2019 kennisname en goedkeuring - naar gemeenteraad.

103

2019_CBS_00293

Mobiliteit - projectnota De Phare & Stationslaan - gunstige beoordeling
met uitsluiting van de Gistelse Steenweg.

104

2019_CBS_02335

Mobiliteit - bewonersbevraging aanpassing circulatie wijk Tillegembos beslissing tot niet invoeren.

105

2019_CBS_00917

Vergunningen - principiële beslissing over gebruik van trapveld en
petanqueveld n.a.v. de vraag van Voetbal Club Dudzele vzw voor
organisatie van het 'Double Live Concert@VKD' i.k.v. Dudzele kermis op
zondag 4 augustus 2019 - toelating.

107

2019_CBS_02496

Public relations en onthaal - traditionele herdenkingsplechtigheden
bevrijding Brugge - 7 en 9 september 2019 + extra logistieke steun en
concert (6 september) i.k.v. 75ste verjaardag bevrijding Brugge.

108

2019_CBS_02330

Noord-Zuiddienst - noodhulp Nepal (hulp aan de slachtoffers van
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tornado) – niet goedkeuren.
109

2019_CBS_02584

Europese cel - goedkeuring instap EU subsidiedossier binnen 2019 CEF
Telecom Call - Europeana - The art of reading in the Middle Ages’.

110

2019_CBS_02501

Hoofdcoördinator - museum- en kunstsite - site Garenmarkt goedkeuring bestek - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
111

2019_CBS_02451

Eigendommen - concessie stedelijke parkeergarages - Interparking nv investeringsplan 2019.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
113

2019_CBS_02575

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 28 mei 2019 - punten voor de
agenda.

MERCEDES VAN VOLCEM
114

2019_CBS_00996

Openbaar domein – Klauwijzerstraat - omgevingsvergunning voor het
vellen van stadsbomen.

115

2019_CBS_01799

Openbaar domein - Klauwijzerstraat 7 - vraag tot het verwijderen van
een straatboom.

116

2019_CBS_02622

Openbaar domein - K. Albert I-laan 70 - omgevingsvergunning voor het
vellen van bomen.

117

2019_CBS_02300

Algemeen bestuur - TMVS - algemene jaarvergadering 11 juni 2019 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

118

2019_CBS_02534

Algemeen bestuur - TMVW - algemene vergadering 21 juni 2019 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

119

2019_CBS_02463

Algemeen bestuur - IMEWO - algemene vergadering tevens
jaarvergadering van 24 juni 2019 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

120

2019_CBS_02533

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 26 juni 2019 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

121

2019_CBS_02528

Algemeen bestuur - IVBO - algemene vergadering van 26 juni 2019 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

122

2019_CBS_02319

Algemeen bestuur - WVI - algemene vergaderingen van 27 juni 2019 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
123

2019_CBS_00250

Sportdienst - vraag van Tearfund Youth voor de organisatie van
Tearfund Youth Cup 2019 op zaterdag 11 mei 2019 van 6u tot 20u in
sportpark De Gulden Kamer - ratificatie.

124

2019_CBS_02646

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

125

2019_CBS_02654

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

126

2019_CBS_02588

DRO/sector Noord - optimalisatie collectoren Brugge fase 2 - vraag van
Aquafin.

127

2019_CBS_02541

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

128

2019_CBS_02497

DRO/woondienst - functionele verbeteringspremie/premie gebruik
hemelwater - premies definitief goedkeuren.
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Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
130

2019_CBS_02556

Eigendommen - inhuur Katelijnestraat 105 - financiële en logistieke
gevolgen inrichtingswerken.

131

2019_CBS_02563

Eigendommen - jaarverslag 2018 Brugge Foundation - naar
gemeenteraad.

132

2019_CBS_02375

Eigendommen - aankoop 1 perceel bos en 2 percelen bouwland,
gelegen Doornstraat - uitbreiding domein Beisbroek - naar
gemeenteraad.

133

2019_CBS_02371

Eigendommen - stedelijk onroerend patrimonium - RUP SintPietersmolenwijk - aankoop 2 percelen grond - naar gemeenteraad.

134

2019_CBS_02465

Eigendommen - aanvaarding schenking kunstwerk Bilquin van Afdeling
Kust - naar gemeenteraad.
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