College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 12 augustus 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_03884

Politie/middelenbeheer - aankoop van software voor de digitalisering
van het tariefreglement voor het gebruik van het openbaar domein wijzigen leverancier - goedkeuren.

2

2019_CBS_03638

Politie/middelenbeheer - aankoop oefenmunitie 2019 - goedkeuren.

3

2019_CBS_03895

Politie/middelenbeheer - aankoop 8 bijkomende bodycams met
bijhorende software-infrastructuur - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring - naar gemeenteraad.

4

2019_CBS_03759

Politie/middelenbeheer - aankoop uitbreiding hydraulische deuropener voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

5

2019_CBS_03665

Politie/middelenbeheer - aankoop verplaatsbare wanden Politiehuis voorstel - wijze van gunnen – goedkeuring - naar gemeenteraad.

6

2019_CBS_03683

Politie/middelenbeheer - aankoop 2 geweren .300 met geluidsdemper voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_03597

Politie/middelenbeheer - zaakschade HINP - goedkeuren.

8

2019_CBS_03777

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2018-05 van
operationeel kader - middenkader- hoofdinspecteur van politie - per 1
juli 2019 - kennisname.

9

2019_CBS_03838

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-01 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1
december 2019 - kennisname.

10

2019_CBS_03840

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-02 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1
december 2019 - kennisname.

11

2019_CBS_03818

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader - via mobiliteitsronde 201902- kennisname.

12

2019_CBS_03960

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 oktober 2019 - naar gemeenteraad.

13

2019_CBS_03961

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

14

2019_CBS_03962

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

15

2019_CBS_03655

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een inspecteur van politie
met ingang van 1 januari 2020 - naar gemeenteraad.

16

2019_CBS_03967

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 januari 2020 - naar gemeenteraad.

17

2019_CBS_03969

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een hoofdinspecteur van
politie met ingang van 1 januari 2020 - naar gemeenteraad.

18

2019_CBS_03971

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een commissaris van
politie met ingang van 1 april 2020 - naar gemeenteraad.

19

2019_CBS_03973

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 juni 2020 - naar gemeenteraad.

20

2019_CBS_03790

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2019-03vacantverklaring in het operationeel kader en CALog- kader -
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goedkeuring - naar gemeenteraad.
21

2019_CBS_02542

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - beslissing over
aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

22

2019_CBS_03222

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader - via mobiliteitsronde 201901- kennisname.

23

2019_CBS_03826

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen - naar
gemeenteraad.

24

2019_CBS_03130

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Evendijk-West goedkeuren.

25

2019_CBS_03129

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Blankenbergse Steenweg
- goedkeuren.

26

2019_CBS_03276

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het advies
MOVE-overleg - goedkeuren.

27

2019_CBS_03774

Politie/verkeerszaken - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Autoloze zondag - naar gemeenteraad.

28

2019_CBS_02427

Mobiliteit - kortparkeren deelgemeenten fase 4.

29

2019_CBS_03877

Mobiliteit - parkeren - aanpassing tarieven Alfa Park - kennisname.

30

2019_CBS_03431

Mobiliteit - Ezelstraat - Snuffel Hostel – overlast geparkeerde fietsen op
openbaar domein.

31

2019_CBS_03708

Mobiliteit - kandidaatstelling organisatie General Assembly Handshakeproject .

32

2019_CBS_03707

Mobiliteit - Spoorwegstraat - herinrichting gewestweg in aansluiting op
de stationsomgeving - kennisname.

33

2019_CBS_03711

Vergunningen - schade aan meubilair Hoeve De Grendel n.a.v.
feestweekend Sint-Jozef op 28-29-30 juni 2019.

34

2019_CBS_03827

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

35

2019_CBS_03719

Vergunningen - organiseren van een eerste tweedehands boekenmarkt
langs de Steenhouwersdijk en Groenerei op 31/8/2019 en 01/09/2019
door Comité voor Initiatief.

36

2019_CBS_03424

Vergunningen - vraag van Unizo Assebroek voor het organiseren van de
jaarlijkse kermis in Assebroek op zondag 1 september 2019.

37

2019_CBS_02596

Vergunningen - supnocturne op zaterdag 14 september 2019 op de
Brugse Reien - inschrijving en animatie in de Potterierei.

38

2019_CBS_02805

Vergunningen - vraag van vzw join2sport voor de organisatie van de
eco-trailrun op maandag 11 november 2019 van 10u tot 19u op en aan
domein SASK, Fortuinstraat in Sint-Kruis.

39

2019_CBS_02964

Vergunningen - vraag van Feestcomité Sint-Kruis voor het organiseren
van allerhande activiteiten i.k.v. Sint-Kruis kermis op zaterdag 14
september en op zondag 15 september 2019.

40

2019_CBS_03260

Vergunningen - vraag van Feestcomité Sint-Kruis voor organiseren van
Kerstival 2019 op zaterdag 21 december 2019 van 20u tot 22u30 en op
zondag 22 december 2019 van 14u tot 19u op het kerkplein Heilige
Kruisverheffing in Sint-Kruis (opbouw zaterdag 21/12 om 20u30 - einde
afbouw zondag 22/12 om 22u30).

41

2019_CBS_03943

Public relations en onthaal - bezoek ambassadeur van de Republiek van
Rwanda - donderdag 29 augustus 2019 - 13.30u.
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42

2019_CBS_03987

Public relations & onthaal - officiële opening van de Brugse
Mosselfeesten - zaterdag 14 september 2019 - 18.30 uur.

43

2019_CBS_03975

Public relations en onthaal - lijst genodigden receptie met Z.K.H. Prins
Andrew en Z.K.H. Prins Laurent n.a.v. bezoek Grenadier Guards i.k.v.
75 jaar einde WO II - zaterdag 07 september 2019.

44

2019_CBS_03667

Public relations en onthaal - beleefdheidsbezoek ambassadeur Italië woensdag 18 september 2019 - 15u.

45

2019_CBS_03666

Public relations en onthaal - uitwisselingsprogramma Sint-Leocollege
Hemelsdaele - donderdag 19 september 2019 - 10u30.

46

2019_CBS_03259

Public relations en onthaal - herdenking 75ste verjaardag Bevrijding
Zeebrugge - zondag 3 november 2019 – 10u15 - Zeebrugge.

47

2019_CBS_03626

Noord-Zuiddienst - mondiaal partnerschap: resultaten partnersearch en
voorstel identificatiebezoek.

48

2019_CBS_03791

Algemeen directeur - stadhuis - stoelen salons - aankoop
vergaderstoelen en herstel van de Fabiaan Van Severen-stoelen.

49

2019_CBS_03952

Ombudsdienst - gegronde en ongegronde klachten en terechte
opmerkingen - kennisgeving.

50

2019_CBS_03660

Ombudsdienst - deels gegronde klacht - kennisgeving en goedkeuring
van de aanbeveling.

MATHIJS GODERIS
51

2019_CBS_03792

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival Summerblast.

52

2019_CBS_03779

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 'Colada Open Air'.

53

2019_CBS_03559

Jeugddienst - subsidie kadervorming in het jeugdwerk (organiseren II).

54

2019_CBS_03839

Jeugddienst - subsidies uitbetalen socio-culturele evenementen III2019.

55

2019_CBS_03949

Jeugddienst - subsidies huren jeugdlokalen 2019 (1).

56

2019_CBS_03977

Jeugddienst - subsidies kleine uitgaven jeugdlokalen 2019 (1) goedkeuren.

57

2019_CBS_03220

Jeugddienst - Sintintrede 2019 - Gezinsbond - uitbetalen subsidie.

58

2019_CBS_03602

Preventiedienst - financiering gemeenschapswachten - voorschot 40%
voor 2019.

59

2019_CBS_03253

Preventiedienst - buurtwerk - buurtwerkinitiatieven - betoelaging
kalenderjaar 2018 - dienstjaar 2019.

MERCEDES VAN VOLCEM
60

2019_CBS_03710

Openbaar domein - aanvraag KLE-toelage.

61

2019_CBS_03709

Openbaar domein - aanvraag KLE-toelage.

62

2019_CBS_03924

Openbaar domein - bestrijding konijnen in Brugse stadsdomeinen.

63

2019_CBS_02947

Openbaar domein - maaien wegbermen - gunning - goedkeuren.

64

2019_CBS_03574

Openbaar domein - openbare drinkwaterpunten - principiële
goedkeuring nieuwe locaties.

65

2019_CBS_03930

Openbaar domein - proefproject met functioneel & modulair
parkmeubilair (stoelen) - eerste evaluatie en extra locaties.

66

2019_CBS_03530

Openbaar domein - inspraak dossier petanquevelden - uitslag
inspraakprocedure + verdere uitwerking dossier.

67

2019_CBS_03289

Openbaar domein - Bargeweg - aanleg riolering ten behoeve van
Cactuszaal en heraanleg t.h.v. Cactuszaal - ontwerp - wijze van gunnen
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- naar gemeenteraad.
68

2019_CBS_03712

Openbaar domein - Katelijnestraat - aanpassingen bij dossier
2019_CBS_03273 en aangepaste bijlagen - naar gemeenteraad.

69

2019_CBS_03274

Eigendommen - verkoop perceel grond, met erop aanwezige
infrastructuur van een buiten gebruik gesteld waterzuiveringsstation,
gelegen te Lissewege, Patentestraat - naar gemeenteraad.

70

2019_CBS_03558

Eigendommen - uitbreiding erfpacht Rijselstraat 67, met Rijselstraat
67+ - voor de vzw Viro - naar gemeenteraad.

71

2019_CBS_03651

Eigendommen - verkoop perceel stadgrond gelegen Margaretha van
Vlaanderenstraat tussen huisnrs. 15 en 25 - naar gemeenteraad.

72

2019_CBS_03902

Eigendommen - gebruik weide en boomgaard Langerei, "Hof de Jonghe"
- voorstel opmaak nieuwe overeenkomst.

73

2019_CBS_03741

Eigendommen - opzeg garagebox - goedkeuren.

74

2019_CBS_03804

Eigendommen - concessie oud badengebouw PopUp Zeebrugge goedkeuring concessie-overeenkomst.

75

2019_CBS_03698

Eigendommen - aankoop oppervlakte van 274 m² tuingrond voor
openbaar nut, gelegen Boudewijn Ravestraat - uitvoering
gemeenteraadsbesluit van 21 december 2010 - aanstellen raadsman.

76

2019_CBS_03724

Eigendommen - inhuring Diksmuidestraat 4 - goedkeuring
huurovereenkomst.

77

2019_CBS_03934

Eigendommen - inhuur infrastructuur Arsenaalstraat - goedkeuring
huurcontract.

78

2019_CBS_03069

Eigendommen - verkoop voormalige kerk Sint- Franciscus van Assisi,
Karel van Manderstraat 115 én voormalige pastoriewoning, Karel van
Manderstraat 115 A - naar gemeenteraad.

79

2019_CBS_02028

Eigendommen - verkoop Julius en Maurits Sabbestraat 42 - Huis
Campers - bod biddit - naar gemeenteraad.

80

2019_CBS_03836

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

81

2019_CBS_03837

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

82

2019_CBS_03847

Algemeen bestuur - consolidatie arbeidsongeval - goedkeuren van de
financiële regeling.

83

2019_CBS_03850

Geschillen - weigering huwelijksvoltrekking door ambtenaar van de
burgerlijke stand.

84

2019_CBS_03848

Geschillen - weigering huwelijksvoltrekking door ambtenaar van de
burgerlijke stand.

85

2019_CBS_03997

Geschillen - digitalisering Burgerlijke stand - aanpassing DABS via de
rechtbank.

86

2019_CBS_03684

Financieel directeur - organisatiebeheersing - optimalisatie patronale
bijdragen groep Brugge in ruime zin.

87

2019_CBS_03522

Financieel directeur - financiële bijstand - verlenging J & C bvba.

88

2019_CBS_03501

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

89

2019_CBS_03450

Financiën/thesaurie - opstart audit crematorium door Audio vzw.

FRANKY DEMON
90

2019_CBS_03993

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige meldingen aktename.

91

2019_CBS_03514

DRO/sector Unesco - restauratietoelage - Gistelse Steenweg 98-
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definitieve toekenning - uitbetaling subsidiebedrag - naar
gemeenteraad.
92

2019_CBS_03852

DRO/sector Unesco - Langestraat 34 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling.

93

2019_CBS_03819

DRO/ sector Unesco - Minnewater 11- principiële goedkeuring subsidie
Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

94

2019_CBS_02577

DRO/ sector Unesco - A. Keyesplein 7- principiële goedkeuring subsidie
Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

95

2019_CBS_03835

DRO/sector Unesco - Filips de Goedelaan 5 - goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

96

2019_CBS_03851

DRO/sector Unesco - Dampoortstraat 144 - goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

97

2019_CBS_03845

DRO/sector Unesco - Markt 18 - Telenet Group - aanpassen van
bestaande valse schouw met daarin antennes voor telecommunicatie kennisname beslissing Departement Omgeving.

98

2019_CBS_03846

DRO/sector Unesco - Oude Gentweg 33 - goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

99

2019_CBS_03813

DRO/Unesco - Beenhouwersstraat 48 - vervangen van 2 ramen op het
gelijkvloers.

100

2019_CBS_03856

DRO/sector Unesco - Coupure 39 - Matmar invest - verbouwen van
bestaande hoofdvolume met nieuwe uitbouw, na afbraak koterij.

101

2019_CBS_03857

DRO/sector Unesco - West-Gistelhof 35 - plaatsen van zonnepanelen
vooraan en achteraan.

102

2019_CBS_03875

DRO/sector Unesco - Groenerei 16A - inrichten van gastenkamers.

103

2019_CBS_03834

DRO/sector Unesco - Rolweg 49 - wijziging van functie
eengezinswoning naar vakantiewoning - kennisname van volledig en
ontvankelijk verklaard beroep + afvaardiging naar hoorzitting.

104

2019_CBS_03858

DRO/sector Unesco - Katelijnestraat 103-105 - Global Estate Group herbestemmen Redemptoristinnenkerk en deel van het klooster tot
leslokalen voor gemeenschapsonderwijs.

105

2019_CBS_03947

DRO/sector Unesco - Nieuwstraat 6 - bestemmingswijziging van pand
naar handelsgelijkvloers met 2 appartementen op verdiepingen.

106

2019_CBS_03795

DRO/sector Noord - Waterhofstedestraat 20 - bouwen van een
melkveestal - kennisname beslissing.

107

2019_CBS_03880

DRO/sector Noord - Rond den Heerdstraat 62 - verbouwen van een
eengezinswoning.

108

2019_CBS_03982

DRO/sector Noord - Craneveltweg 2 - PSA Zeebrugge - bouwen van een
nieuwe afstoomplaats.

109

2019_CBS_03866

DRO/sector Noord - Ramskapellestraat 2- Zeevaartstraat 2 - MBZ verbreden en verdiepen van het Boudewijnkanaal - kennisname
beslissing Minister.

110

2019_CBS_03891

DRO/sector West - Tillegemstraat - bouwen van een nieuwe woning na
het gedeeltelijk ontbossen van het terrein.

111

2019_CBS_03899

DRO/sector West - Bosduifdreef - bouwen van een woning met praktijk
en garage.

112

2019_CBS_03831

DRO/sector West - Sint-Andriesdreef 37 - slopen van een
vakantiechalet en bouwen van een eengezinswoning - kennisname
beroep & adviesvraag Provincie.

113

2019_CBS_03844

DRO/sector Oost - Antonis de Rooverestraat 15 - bvba Woningbouw
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Blomme - slopen van woning met loods en bouwen van 5
eengezinswoningen.
114

2019_CBS_03879

DRO/sector Oost - Oude Hoogweg 70 - bouwen van een
meergezinswoning met 4 woonentiteiten - ongunstig stedenbouwkundig
attest.

115

2019_CBS_03955

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

116

2019_CBS_03687

Leefmilieu - aanvraag ingediend door The Jamm tot bekomen van een
afwijking op de geluidsnormen tijdens fanbal Mario Franco op 15
augustus 2019.

117

2019_CBS_03690

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Coney Island vzw voor een
afwijking op de geluidsnormen voor Festival van de Noordzee aan de
Oude Vismijnsite op donderdag 15 augustus 2019.

118

2019_CBS_03571

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Unizo Assebroek tot bekomen van
een afwijking op de geluidsnormen tijdens Batjesmarkt Assebroek op 1
september 2019.

119

2019_CBS_03860

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugge Plus VZW, voor afwijking
op de geluidsnormen voor 'Uitwijken Septembertoer' op verschillende
data en locaties in september 2019.

120

2019_CBS_03681

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Dienstenaanhuis tot bekomen van
een afwijking op de geluidsnormen tijdens Happyland op zaterdag 14
september 2019.

121

2019_CBS_03600

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Sphere vzw i.o. Brugge
Studentenstad tot bekomen van een afwijking op de geluidsnormen
tijdens de 6 urenloop op 16 oktober 2019.

122

2019_CBS_03938

Leefmilieu - aanvraag ingediend door handelsgebuurtekring Walwijn,
voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens op de
Kantdagen op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2019.

123

2019_CBS_03669

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Het Entrepot tot bekomen van
een afwijking op de geluidsnormen tijdens Konvooi - Kunstenfestival
van 30 augustus tot en met 1 september 2019.

124

2019_CBS_03863

Leefmilieu - vergunning S&R - kennisgeving beroep tegen de beslissing
van het College over het verzoek tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden door niet-exploitant.

125

2019_CBS_03722

DRO/woondienst - Raamstraat 4 - schrapping leegstandsregister.

126

2019_CBS_03775

DRO/woondienst - Singel 8 - schrapping leegstandsregister.

127

2019_CBS_03796

DRO/woondienst - Sint-Kristoffelstraat 1 - opname leegstandsregister.

PHILIP PIERINS
128

2019_CBS_03286

Taxivergunningen - rijwieltaxidiensten - Fietskoetsen Brugge - aanvraag
tot het hernieuwen van vergunning rijwieltaxidienst.

129

2019_CBS_03562

Taxivergunningen- rijwieltaxidiensten - Fietskoetsen Brugge - verhogen
met 1 rijwieltaxi in de bestaande vergunning.

130

2019_CBS_03753

Werk en Ondernemen - VVB-dienst - aanvraag tot het bekomen van
een vergunning voor een VVB-dienst (2 voertuigen met
herkenningsteken 1189 en 1190) - machtiging voor een combivoertuig
voor taxi- en VVB-diensten - Asap Taxi Vof.

131

2019_CBS_03928

Toerisme - Reizen naar Morgen dd. 12/09/2019 - aanvraag tot
ondersteuning.

132

2019_CBS_03802

Toerisme/bootjes en koetsen – aanpassing politieverordening op
toeristische rondritten en excursies - naar gemeenteraad.
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133

2019_CBS_03783

Toerisme - steekproeftrekking uit het bevolkingsregister ten behoeve
van een bewonersonderzoek.

ANN SOETE
134

2019_CBS_02491

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

135

2019_CBS_03766

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

136

2019_CBS_03763

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

137

2019_CBS_03758

Bevolking - hernummering van een bestaand adres.

138

2019_CBS_03725

Bevolking - toelating verlenen tot het geven van informatie uit de
bevolkingsregisters n.a.v. de masterscriptie van de Université
Catholique de Louvain i.v.m. kinderen en jongeren in het Belgisch
verzet tijdens WO II.

139

2019_CBS_03968

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

140

2019_CBS_03906

Onderwijs - DKO - personeelsbesluit - hervaststelling individuele
opdracht van vastbenoemd personeel.

141

2019_CBS_03907

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

142

2019_CBS_03876

Onderwijs - KSO - afsluiten huurovereenkomst zalen Het Entrepot
gedurende schooljaar 2019-2020.

143

2019_CBS_02803

Onderwijs - Conservatorium - wijziging academiereglement schooljaar
2019-2020 - naar gemeenteraad.

144

2019_CBS_03527

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (DKO) - Artistiek
Pedagogisch Project en Leerplan - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
145

2019_CBS_03604

Cultuurcentrum - mediadeals i.k.v. 150 jaar Stadsschouwburg.

146

2019_CBS_03864

Cultuurbeleid - Revuegezelschap Zonnestraal - subsidie
toneelvoorstelling "Revue vroeger en nu".

147

2019_CBS_03809

Archief - tentoonstelling 75 jaar bevrijding Brugge WOII.

148

2019_CBS_03843

Musea - aankoop van persoonlijke lockers voor het uitbatingspersoneel
van Musea Brugge - gunning.

149

2019_CBS_03662

Musea - tentoonstelling 150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge.

150

2019_CBS_03137

Musea - tentoonstelling ' Memling now: Memling in de hedendaagse
kunst', Sint Janshospitaal , 4 april t/m 9 september 2020.

151

2019_CBS_03950

Musea - aankoop fragment grafplaat met hoofd.

152

2019_CBS_03348

Bibliotheek - instap basisinfrastructuur digitale bibliotheek.

153

2019_CBS_03945

Bibliotheek - wijze van gunnen en toewijzing opdracht voor levering van
zitmeubilair voor het bibliotheekfiliaal De Zorge.

MINOU ESQUENET
154

2019_CBS_03515

Informatica - gunning nieuw contract vaste telefonie.

155

2019_CBS_02037

PB/wagenpark - leveren van 2 elektrisch aangedreven personenwagens
via operationele leasing voor de dienst Public Relations & Onthaal ontwerp en wijze van gunnen.

156

2019_CBS_01098

PB/wagenpark - leveren van 1 lichte vrachtwagen met enkele cabine op
aardgas voor sportdienst t.v.v. Opel Movano diesel - ontwerp en wijze
van gunnen.

157

2019_CBS_02407

PB/wagenpark - levering van 1 lichte vrachtwagen met enkele cabine
voor groendienst t.v.v. Opel Movano diesel - ontwerp en wijze van
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gunnen.
158

2019_CBS_02422

PB/wagenpark - leveren van 2 lichte vrachtwagens met dubbele cabine
voor de groendienst t.v.v. Opel Movano diesel - ontwerp en wijze van
gunnen.

159

2019_CBS_00908

PB/wagenpark - leveren van 1 lichte vrachtwagen met laadvermogen
van min. 1000 kg voor dienst elektromechanica, t.v.v. Renault Trafic
diesel - ontwerp en wijze van gunnen.

160

2019_CBS_01212

PB/wagenpark - leveren van een auto dubbel gebruik op aardgas voor
dienst informatica t.v.v. Opel Combo - ontwerp en wijze van gunnen.

161

2019_CBS_03207

PB/wagenpark - herstellen aanhangwagen/strandreiniger voor
wegendienst Zeebrugge - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing.

162

2019_CBS_02731

PB/gebouwen - buitenschilderwerken van de tuinmuren Groeninge
Museum, Dijver 12 - toewijzing.

163

2019_CBS_03270

PB/gebouwen - buitenschilderwerken Hoeve De Grendel, Koolkerkse
Steenweg 199 - toewijzing.

164

2019_CBS_02939

PB/gebouwen - opmaken van evacuatieplannen en interventiedossiers
voor verschillende stadsgebouwen - toewijzing.

165

2019_CBS_02779

PB/gebouwen - buitenschilderwerken Centraal Kerkhof, Kleine
Kerkhofstraat 62, Assebroek - toewijzing.

166

2019_CBS_03420

PB/gebouwen - schilderen van het buitenschrijnwerk Ezelpoort,
Ezelstraat 120 - goedkeuren gunning.

167

2019_CBS_03458

PB/gebouwen - vernieuwen van de daken, hanggoten en RW-afvoeren
aan twee jeugdlokalen, Daverlostraat 134 & Prinses Maria-Christinalaan
11 te 8310 Assebroek - goedkeuren gunning.

168

2019_CBS_03077

PB/gebouwen - schilderen van het buitenschrijnwerk kinderboerderij De
Zeven Torentjes en buitenmuren cafetaria, Canadaring 41 - goedkeuren
gunning.

169

2019_CBS_03331

PB/gebouwen - herstellen van rieten dak na brandstichting in
schuttersclub Prange Weide, Zandstraat 284 - eindafrekening.

170

2019_CBS_02829

PB/gebouwen - uitvoeren van buitenschilderwerken aan de
Smedenpoort, Smedenstraat 75 - goedkeuren gunning.

171

2019_CBS_03841

PB/gebouwen - leveren en plaatsen van los meubilair in Studentenhuis
'The Student Village', Hauwerstraat 3B - goedkeuren gunning.

172

2019_CBS_03729

PB/gebouwen - vervangen van bestaande putdeksels naar geurdichte
modellen op het binnenplein van het Belfort, Markt 7.

173

2019_CBS_03887

PB/gebouwen - asbestverwijdering van gipsisolatie in de stookplaats
van het Belfort - ontwerp en wijze van gunnen + toewijzing.

174

2019_CBS_03283

PB/elektromechanica - renovatie van hoogspanningscabine in
parkbegraafplaats Blauwe Toren, Zeelaan 2.

175

2019_CBS_03886

PB/elektromechanica - vernieuwen van luchtgroep Boekenkluis,
openbare bibliotheek Biekorf, Kuiperstraat 3 - goedkeuren ontwerp,
lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

176

2019_CBS_02804

PB/schoonmaak - aanvragen van schoonmaakuren en voorstel tot
uitbesteden van de schoonmaak voor de site Beisbroek.

177

2019_CBS_03245

PB/algemeen - regularisatie openstaande facturen Comfort Energy.

MARTINE MATTHYS
178

2019_CBS_03873

IDPBW - aankoop van zonnecrème arbeiders tijdens de zomermaanden
- ratificatie.
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PABLO ANNYS
179

2019_CBS_03551

Werk en ondernemen - eindejaarstoelage - Pleincomité 't Perretje december 2018.

180

2019_CBS_03673

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'uitbetaling - Hotels Regio Brugge vzw - Event Costumes in Bruges- 12
en 13 januari 2019.

181

2019_CBS_03425

Werk en ondernemen - Sint-Jakobsstraat 11 - Sneldienst Rene - toelage
leegstaande handelspanden.

182

2019_CBS_03794

Werk en ondernemen - Mariastraat 13 - Basiel bvba - toelage
leegstaande handelspanden.

183

2019_CBS_03793

Werk en ondernemen - Dudzeelse Steenweg 325 - GRILLADIN bvba aanvraag toelage gevelrenovatie.

184

2019_CBS_03688

Werk en ondernemen - Dag van de mini-onderneming schooljaar 20192020 - 09/11/2019 en 14/03/2020.

185

2019_CBS_03706

Werk en ondernemen - goedkeuring budget voor project circulaire
economie (Koning Boudewijnstichting.)

186

2019_CBS_03612

Werk en ondernemen - wedstrijdreglement voor winterkerstverlichting.

187

2019_CBS_03610

Werk en ondernemen - schrapping artikelen m.b.t. aankoop
kerstdecoratie en -materiaal uit het toelagereglement 'Toelage voor
acties/activiteiten die Brugge als winkel- en ondernemende stad
promoten en versterken' - naar gemeenteraad.

188

2019_CBS_03695

Werk en ondernemen - overeenkomst Vlaio Bizlocator - naar
gemeenteraad.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
189

2019_CBS_03859

Politie/verkeerszaken - verslag MOVE-overleg van 24 april 2019 kennisname en goedkeuring - naar gemeenteraad.

192

2019_CBS_02908

Mobiliteit - aanpassing retributiereglement - naar gemeenteraad.

193

2019_CBS_03006

Mobiliteit - bestek schoolvervoerplannen 2019-2024 - naar
gemeenteraad.

194

2019_CBS_03913

Public relations en onthaal - plechtigheid met bloemenhulde t.g.v. 75ste
verjaardag bevrijding/einde WO II en ter nagedachtenis van de
gesneuvelde Canadese, Poolse en Britse soldaten - zondag 08
september 2019 - Adegem/Maldegem.

195

2019_CBS_03916

Public relations en onthaal - Jubileumconcert parochiale vereniging
Male, waar wij wonen - vrijdag 04 oktober 2019 – 20u - kerk SintThomas van Kantelberg in Male (receptie om 19u in OCMWontmoetingscentrum Sconevelde).

196

2019_CBS_03822

Public relations en onthaal - uitnodiging bezoek aan Welzijnsschakel
Integraal Brugge - datum nog te bepalen.

197

2019_CBS_03820

Public relations en onthaal - bezoek For Freedom Museum Ramskapelle
- datum nog te bepalen.

198

2019_CBS_03538

Algemeen directeur - personeelsnoden archeologische dienst naar
aanleiding van de geplande Brugse (her)aanlegwerken en
bouwprojecten.

MERCEDES VAN VOLCEM
199

2019_CBS_04003

Openbaar domein - stopzetten aanvraag omgevingsvergunning voor het
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vellen van stadsbomen in de Klauwijzerstraat te Sint-Andries.
200

2019_CBS_02116

Openbaar domein - Doornstraat - plaatsen van een proefopstelling met
een rijbaankussen over wegversmallingen.

201

2019_CBS_03193

Eigendommen - aankoop oude stelplaats De Lijn, gelegen Gaston
Roelandtsplein 15 - naar gemeenteraad.

202

2019_CBS_02660

Eigendommen - aanpassing concessie-overeenkomst met Interparking
inzake tarieven voor het ondergronds parkeren - naar gemeenteraad.

203

2019_CBS_03812

Eigendommen - grondverwerving inrichtingsproject landinrichting
"Brugse Veldzone - Veldgebied Brugge" - inrichtingsplan A11 bufferzone Cathemgoed tussen het dorp Dudzele en de havenrand van
Zeebrugge - wijziging grondoverdracht fase 1 - naar gemeenteraad.

204

2019_CBS_03963

Eigendommen - aankoop perceel grond uit de beschermde Stadsvesten,
gelegen Boninvest - deelname verkoopprocedure - naar gemeenteraad.

205

2019_CBS_03817

Eigendommen - aankoop woning Groeninge 49.

206

2019_CBS_02864

Eigendommen - verkoop perceel grond gelegen Ketsbruggestraat 2,
palend aan de woning Ketsbruggestraat 6, ingericht als groenzone.

207

2019_CBS_03650

Eigendommen – geen verkoop benaderende oppervlakte van 81 m²
grond, gelegen te Dudzele, Zwaanhofstraat.

208

2019_CBS_03391

Financiën/thesaurie - audit Concertgebouw - kennisname
aanbevelingen.

FRANKY DEMON
209

2019_CBS_03878

DRO/sector Noord - Zwaanhofstraat 18 - verbouwen van een woning en
oprichten van een bijgebouw.

210

2019_CBS_03999

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 420 - wijzigen van de
functie van detailhandel naar recreatie.

211

2019_CBS_03912

DRO/sector West - Dirk Martensstraat 14 - Continental Gym - inrichten
van fitness en stockageruimte - positief attest afleveren.

212

2019_CBS_03828

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

Martine Matthys
213

2019_CBS_03986

Personeel en organisatie - vrije dagen en sluitingsdagen 2020.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
214

2019_CBS_04044

Mobiliteit - overeenkomst B-Mobile – verlaging tarifering SMS-parkeren.

215

2019_CBS_04050

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 27 augustus 2019 - punten
voor de agenda.

216

2019_CBS_03764

Vergunningen - Kaasmarkt op zondag 1 september 2019 van 08.00 uur
tot 21.00 uur op 't Zand.

217

2019_CBS_03761

Vergunningen - vraag van Langereizwemmers voor Urban Swim in de
Potterierei/Langerei op zaterdag 7 september 2019.

218

2019_CBS_03265

Vergunningen - Konvooi Kunstenfestival op 30 augustus en 1
september aan het Entrepot en omgeving.

MERCEDES VAN VOLCEM
219

2019_CBS_04027

Eigendommen - vraag Caaap nv - afwijking op
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samenwerkingsovereenkomst inbreidingsproject "De Roos" - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
220

2019_CBS_04057

DRO/directie en algemene zaken - omgevingsvergunningen goedkeuren.

221

2019_CBS_03785

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

222

2019_CBS_03927

DRO/woondienst – functionele verbeteringspremie/premie gebruik
hemelwater – premies definitief goedkeuren.

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

11

