College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 11 juni 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_02893

Politie/algemeen - Brugse ANPR gekoppeld aan het nationaal systeem goedkeuring - naar gemeenteraad.

2

2019_CBS_02810

Politie/algemeen - vervanging van politiestraffen door gemeentelijke
administratieve sancties bij de beteugeling van inbreuken op
gemeentelijke politieverordeningen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

3

2019_CBS_02597

Politie/financieel beheer - financiële tegemoetkoming minivoetbal
Eibergen 2019 PZ Brugge n.a.v. wereldtornooi van 7 t.e.m. 11 oktober
2019 - goedkeuren.

4

2019_CBS_02770

Politie/middelenbeheer - aankoop tenues cobra - goedkeuren.

5

2019_CBS_02818

Politie/middelenbeheer - wagenpark - onderhoudscontract
interventievoertuigen - goedkeuring.

6

2019_CBS_02768

Politie/middelenbeheer - aankoop 2 digitale camera's voor flitspalen voorstel - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_02640

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-01 van
operationeel kader - middenkader - hoofdinspecteur van politie - per 1
september 2019 - kennisname.

8

2019_CBS_02748

Politie/personeelsbeheer - einde tijdelijke opruststelling wegens
tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid van een inspecteur van politie met
ingang van 1 juni 2019 - naar gemeenteraad.

12

2019_CBS_02905

Mobiliteit - PCV-dossier kruispunt N9 Scheepsdalelaan x Leopold I en
Leopold II-laan.

13

2019_CBS_02500

Mobiliteit - wijkmobiliteitsplan Zonnetuin-Paalbos - terugkoppeling
bevraging en goedkeuring maatregelen.

14

2019_CBS_02836

Vergunningen - slotmanifestatie KiVa-schooljaar Sint- Andreasinstituut
op 't Zand op vrijdag 28 juni 2019.

15

2019_CBS_02605

Vergunningen - Cirque Plus op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14
juli 2019, dagelijks van 12.00 uur tot 23.00 uur op de terreinen van het
Grootseminarie, WZC Ter Potterie, Oud Militair Hospitaal, Hotel- en
Toerismeschool Spermalie en De Kade vzw.

16

2019_CBS_02753

Vergunningen - vraag van Feestcomité Koolkerke - organiseren van
diverse activiteiten n.a.v. 'Koolkerke kermis 2019' van vrijdag 21 juni
2019 t.e.m. zondag 23 juni 2019.

MATHIJS GODERIS
17

2019_CBS_02925

Jeugddienst - herziening huishoudelijk reglement Vakantiewerking
Kwibus - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
18

2019_CBS_00813

Openbaar domein - vernieuwen van de openbare verlichting in de
Lodewijk van Malestraat (Sint-Kruis).

19

2019_CBS_02101

Openbaar domein - Maalse Steenweg - aanleg van een DWA-riool tijdelijke wegname lichtarmaturen – betaalbaarstelling factuur VSE.

20

2019_CBS_02561

Openbaar domein - implementatie AWIS-conversies in software
GIMKLIP.

21

2019_CBS_02023

Openbaar domein - stationsomgeving - bouwen van een fietstunnel
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onder de Koning Albert I-laan en omgevingswerken - goedkeuring
meerkosten - verrekening 1 - naar gemeenteraad.
22

2019_CBS_03029

Openbaar domein - raamovereenkomst vellen en ontstronken van
bomen - ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

23

2019_CBS_01831

Openbaar domein - beheerplan kleine stadsbossen - verkenningsnota.

25

2019_CBS_02823

Eigendommen - inhuring lokalen Naaldenstraat 17-21 - goedkeuring
huurovereenkomst.

27

2019_CBS_01862

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 13,46 m² tuingrond,
gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de aanpalende woning
Potterierei 112 - naar gemeenteraad.

28

2019_CBS_01854

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 16,96 m² tuingrond,
gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de aanpalende woning
Potterierei 111 - naar gemeenteraad.

29

2019_CBS_01864

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 8,76 m² tuingrond,
gelegen Kruisvest, aan de eigenaars van de aanpalende woning
Potterierei 114 - naar gemeenteraad.

30

2019_CBS_01337

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 41,11 m² tuingrond,
gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de aanpalende woning
Potterierei 110 - naar gemeenteraad.

31

2019_CBS_01863

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 11,09 m² tuingrond,
gelegen Kruisvest, aan de eigenaar van de aanpalende woning
Potterierei 113 - naar gemeenteraad.

32

2019_CBS_02146

Eigendommen - onroerend patrimonium - verkoop oppervlakte grond
voor het plaatsen van een elektriciteitscabine voor de groendienst, met
vestiging erfdienstbaarheid voor de ondergrondse leidingen en toegang,
gelegen te 8200 Brugge, Peereboom (zn), aan IMEWO - naar
gemeenteraad.

33

2019_CBS_02326

Eigendommen - erfpacht (99 jaar) ruimte bestaande distributiecabine
(elektriciteit) in gebouw gelegen Molenmeers 11+, aan IMEWO - naar
gemeenteraad.

34

2019_CBS_02792

Financiën/thesaurie - vraag tot uitvoering analyse crediteuren door
Finder Financials.

35

2019_CBS_02876

Financiën/thesaurie - uitvoeren fraudescan door BDO.

36

2019_CBS_03017

Financiën/fiscaliteit - tweede verblijven en/of algemene milieubelasting
2018 - aanvullend kohier.

37

2019_CBS_02313

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - tweede verblijven en/of
algemene milieubelasting - aanslagjaar 2018 - min-aanrekeningen.

38

2019_CBS_02983

Financiën/fiscaliteit - kohier activeringsheffing - 2 de kohier 2018.

39

2019_CBS_03016

Financiën/fiscaliteit - algemene milieubelasting gezinnen - 4e
aanvullend kohier AJ 2018.

40

2019_CBS_02751

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 3e kohier - aanslagjaar 2019.

41

2019_CBS_00806

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - belasting op het vervoeren
van personen met een politievoertuig - Matthijs Peters (ongunstig).

42

2019_CBS_02923

Financiën/FA - decretale rapportering van de financieel directeur tussentijdse rapportering 1e kwartaal 2019.

43

2019_CBS_02739

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

44

2019_CBS_02980

Geschillen - Stad Brugge t/ Zapfi nv.

45

2019_CBS_02915

Geschillen - Diverse debiteuren (parkeerretributies) t/ Stad Brugge.
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FRANKY DEMON
46

2019_CBS_02811

DRO/directie en algemene zaken - advies op 'Ontwerp waterbeleidsnota
2020-2025', 'Tijdschema en werkprogramma
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027' en 'Kennisgeving plan- MER
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027'.

47

2019_CBS_02334

DRO/directie en algemene zaken - bekendmaking opdracht opmaak
woonbeleidsplan.

48

2019_CBS_03065

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

49

2019_CBS_02984

DRO/sector Unesco - Katelijnestraat 139 - inrichten van één
gastenkamer - weigeren.

50

2019_CBS_02968

DRO/sector Unesco - Mariastraat 13 - Basiel - vervangen van
schrijnwerk eerste en tweede verdieping voorgevel.

51

2019_CBS_02969

DRO/sector Unesco - Oude Gentweg 86 - renovatiewerken aan gevel en
dak.

52

2019_CBS_02991

DRO/sector Unesco - Steenstraat 79 - vervangen van het zeildoek van
een luifel - weigeren.

53

2019_CBS_03010

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 24 en Raamstraat 4 bestemmingswijziging van kantoor met conciërgewoning op de
verdiepingen naar kantoor in het volledige pand.

54

2019_CBS_02846

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring tot het opmaken van een
reglement voor het verlenen van een schrijnwerkpremie.

55

2019_CBS_03008

DRO/sector West - Grasdreef 2 - regulariseren van 15 parkeerplaatsen.

56

2019_CBS_03023

DRO/sector West - Alfons Wybolaan 5 - verbouwen van een woning.

57

2019_CBS_03018

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 501 - verbouwen van een
rijwoning met handelsgelijkvloers - weigeren.

58

2019_CBS_03028

DRO/sector West - Legeweg 98 - Woningbouw Blomme - verkavelen
Legeweg 98 - naar gemeenteraad.

59

2019_CBS_02946

DRO/sector Oost - Oude Kortrijkstraat 9 - Brugse Maatschappij voor
Huisvesting - bouwen van 14 woningen en 22 appartementen met
wegenis - voorgestelde rooilijnen, kosteloze grondafstand en zaak der
wegen - naar gemeenteraad.

60

2019_CBS_02862

DRO/sector Oost - Nijverheidsstraat 16 - verbouwen van een woning kennisname beslissing Deputatie beroepsprocedure.

61

2019_CBS_02879

DRO/woondienst - Velodroomstraat 95 - opname leegstandsregister.

62

2019_CBS_02883

DRO/woondienst - Vossensteert 251 (woonstgedeelte) - opname
leegstandsregister.

63

2019_CBS_02886

DRO/woondienst - Moerkerkse Steenweg 57 (woonstgedeelte) opname leegstandsregister.

64

2019_CBS_02887

DRO/woondienst - Moerkerkse Steenweg 57 (handelsgedeelte) opname leegstandsregister.

65

2019_CBS_02882

DRO/woondienst - Moerkerkse Steenweg 185 (woonstgedeelte) opname leegstandsregister.

66

2019_CBS_02971

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

67

2019_CBS_02986

Leefmilieu - omgevingsvergunning milieu klasse 2 - verder exploiteren
van het Concertgebouw.

68

2019_CBS_03001

Leefmilieu - adviesvraag van de deputatie voor omgevingsvergunning
NV Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge voor uitbreiding site met
2 tenthallen voor de thermische behandeling van wagens.
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69

2019_CBS_02921

Sportdienst - erkenning Urban Walk ondersteund evenement.

70

2019_CBS_02919

Sportdienst - tijdelijke verordening zomerzwemmen in de Coupure naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
71

2019_CBS_02658

Toerisme - 360° beelden Brugge.

ANN SOETE
72

2019_CBS_03011

Onderwijs - Academie DKO - publiciteit Exit.

73

2019_CBS_02740

Onderwijs - Conservatorium Brugge - jaarkalender 2019-2020 - naar
gemeenteraad.

74

2019_CBS_02807

Onderwijs - Conservatorium Brugge - toetsings- en afsprakenkader
'leren in een alternatieve leercontext' schooljaar 2019-2020 - naar
gemeenteraad.

75

2019_CBS_02806

Onderwijs - Conservatorium Brugge - maximumcapaciteit schooljaar
2019-2020 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

76

2019_CBS_03003

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) - wijziging
schoolreglement m.i.v. 1 september 2019 - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

77

2019_CBS_02532

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten - Beeldende Kunsten (DKO)
- maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020 - naar gemeenteraad.

78

2019_CBS_02928

Onderwijs - aanvraag uitbreiding van onderwijsbevoegdheid voor de
Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen - SNT - vanaf 1 februari 2020
- goedkeuring - naar gemeenteraad.

79

2019_CBS_02913

Onderwijs - Stedelijk Basisonderwijs Brugge - wijziging schoolreglement
m.i.v. 1 september 2019 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
80

2019_CBS_02791

Cultuurbeleidscoördinator - VZW Razor Reel- projectsubsidie organisatie
Pop Up Cinema "Fayard" en zomerbar 21 juni t.e.m. 14 september
2019.

81

2019_CBS_02872

Cultuurbeleidscoördinator - Muziekplein vzw - projectsubsidie
voorstelling "de muziekvalies" in Brugse woonzorgcentra door "Duo
Adentro".

82

2019_CBS_02345

Cultuurbeleidscoördinator - jaarrekening 2018 Brugge Plus vzw mandaat voor de algemene vergadering - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
83

2019_CBS_02661

PB/gebouwen - SURE 2050 - Europees project in functie van duurzame
strategie van het eigen patrimonium van lokale besturen.

84

2019_CBS_02173

PB/gebouwen - aankoop vijf schermen AC Brugse Vrije en Stadhuis.

85

2019_CBS_02833

PB/gebouwen - opfrissen van keuken SNT, Arsenaalstraat 4 - nieuwe
bevloering - vernieuwen elektriciteit - ontwerp en wijze van gunnen +
toewijzing.

86

2019_CBS_03004

PB/gebouwen - aanstellen van een extern ontwerper voor de renovatie
en uitbreiding van bestaand administratief centrum met
omgevingsaanleg, Gistelse Steenweg 524 te Sint- Andries - naar
gemeenteraad.

87

2019_CBS_03024

PB/gebouwen - aanstellen van een extern ontwerper voor de renovatie
en uitbreiding bestaand voormalig douanegebouw met
omgevingsaanleg, Lodewijk Coiseaukaai 2 - naar gemeenteraad.
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88

2019_CBS_03015

Leefmilieu/energie - addendum verlenging kaderovereenkomst
energiediensten met Eandis.

89

2019_CBS_02765

Leefmilieu/energie - professionalisering van de energieboekhouding.

90

2019_CBS_02712

PB/elektromechanica - administratief centrum Sint- Kruis, Moerkerkse
Steenweg 190 - aanpassingen elektriciteit, verlichting, brandbeveiliging
en datanetwerk (perceel 2) - toewijzing - 3P/2019/1912.

91

2019_CBS_02020

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen van veldverlichting met
dimbare LED-armaturen voor frisbeeterrein, Sportcomplex De Gulden
Kamer, Geralaan te Sint-Kruis - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden
en wijze van gunnen.

MARTINE MATTHYS
92

2019_CBS_02745

Personeel & organisatie - TMVW S-divisie - Jan Guilini - ontslag.

93

2019_CBS_02742

Personeel & organisatie - aanbieden van outplacement bij ontslag
medische overmacht.

94

2019_CBS_02979

Personeel & organisatie - TMVW S-divisie - Jan Guilini personeelsaangelegenheden - kennisgeving en goedkeuring.

PABLO ANNYS
95

2019_CBS_02710

Werk en ondernemen - toelage innovatieve handelstools - webwinkel De Loftshop - Smedenstraat 10.

96

2019_CBS_02604

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'uitbetaling - Blue Tech Demo Days - editie 2018.

97

2019_CBS_02857

Werk en ondernemen - Meifoor - mailing openingsavond.

98

2019_CBS_02625

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid - Artificial
(horecaconcept) - toekennen.

Te bespreken
MERCEDES VAN VOLCEM
101

2019_CBS_01236

Openbaar domein - fietspaden Slachthuisstraat, Sint- Pieterszuidstraat
+ doorsteek Lodewijk Coiseaukaai - ontwerp - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
105

2019_CBS_02977

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

106

2019_CBS_02973

DRO/sector Unesco - Rozendal 55 - verbouwen van een rijwoning kennisname beslissing deputatie (beroepsprocedure).

107

2019_CBS_03014

DRO/sector West - Wittemolenstraat 86 - slopen van een woning en
bouwen van een nieuwbouwwoning.

108

2019_CBS_02782

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Stricto Tempo vzw in
samenwerking met Stad Brugge voor een afwijking op de
geluidsnormen n.a.v. Benenwerk op zaterdag 10 augustus 2019 op
diverse locaties.

PHILIP PIERINS
109

2019_CBS_02956

Toerisme - samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge - Westtoer a.p.b.
- naar gemeenteraad.

111

2019_CBS_03009

Toerisme - winter in Brugge.
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ANN SOETE
113

2019_CBS_03019

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (Kunsthumaniora) personeel.

NICO BLONTROCK
114

2019_CBS_02875

Cultuurbeleidscoördinator - projectsubsidie organisatie retrospectieve
tentoonstelling en uitgave catalogus - niet toekennen.

115

2019_CBS_02769

Bibliotheek - toewijzing opdracht vernieuwing Guido Gezelle-website.

MINOU ESQUENET
116

2019_CBS_02657

PB /schoonmaak - aanvragen van schoonmaakuren en voorstel tot
uitbesteden van de schoonmaak voor het Studenten- en Vrijzinnig huis
Hauwerstraat en museum Ter Potterie.

117

2019_CBS_02568

PB/elektromechanica - raamcontract voor het plaatsen, vernieuwen,
onderhouden, wegnemen, opslaan en huren van feestverlichting Stad
Brugge - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van gunnen
2019-2020-2021 - naar gemeenteraad.

118

2019_CBS_02594

Leefmilieu/energie - aankoop van gas - naar gemeenteraad.

119

2019_CBS_02592

Leefmilieu/energie - aankoop groene elektriciteit - naar gemeenteraad.

MARTINE MATTHYS
120

2019_CBS_03026

Personeel & organisatie - Musea Brugge – algemeen kader reorganisatie
- naar gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
121

2019_CBS_03058

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 25 juni 2019 - punten voor de
agenda.

122

2019_CBS_03060

Public relations en onthaal - opening vernieuwde Canadabrug en twee
fietsersbruggen - zaterdag 22 juni 2019 - 10u.

123

2019_CBS_03054

Public relations en onthaal - Bataljon Jagers te Paard - plechtigheid
brevetuitreiking en bevelsoverdracht - vrijdag 28 juni 2019 - 11u –
Heverlee – verontschuldigen.

124

2019_CBS_03064

Algemeen directeur - afvaardiging Publica Awards.

MATHIJS GODERIS
125

2019_CBS_02900

Jeugddienst/Brugge Studentenstad - studentenhuis en
werkingsmiddelen - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
126

2019_CBS_03050

Geschillen -t/ Burgemeester stad Brugge - oproeping Vredegerecht
minnelijke schikking.

FRANKY DEMON
127

2019_CBS_03098

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

128

2019_CBS_03080

DRO/sector Unesco - Boeveriestraat 73 - BOEVERIE - bouwproject
Boeveriestraat (voorgestelde rooilijnen, kosteloze grondafstand & zaak
der wegen) - naar gemeenteraad.

129

2019_CBS_02987

DRO/sector Unesco - Hoefijzerlaan 4 bus 3 - plaatsen van een
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zonnescreen.
130

2019_CBS_03036

DRO/sector West - Pauwstraat 6 - Barbesaenstraat 3 - Filiae Invest verkavelen in 2 kavels.

131

2019_CBS_03037

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

132

2019_CBS_02981

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.
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