College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 9 september 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_04064

Politie/middelenbeheer - zaakschade - goedkeuren.

2

2019_CBS_04032

Politie/middelenbeheer - aanpassingswerken vloer carwash - voorstel toewijzen.

3

2019_CBS_04038

Politie/middelenbeheer - reiniging strekmetaal Politiehuis - voorstel toewijzen.

4

2019_CBS_04059

Politie/middelenbeheer - reinigen betonelementen Politiehuis - voorstel
- toewijzen.

5

2019_CBS_04242

Politie/middelenbeheer - schilderen muren Politiehuis en regio Oost voorstel - toewijzen.

6

2019_CBS_02139

Politie/middelenbeheer - aankoop politie - diverse voertuigen goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_04220

Politie/middelenbeheer - verdere optimalisatie dispatching - voorstel wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

8

2019_CBS_04136

Politie/middelenbeheer - aankoop radiokast + extra modules voor de
bestaande radiokasten - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring naar gemeenteraad.

9

2019_CBS_03874

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-02 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1 januari
2020 - kennisname.

10

2019_CBS_04316

Politie/personeelsbeheer - lokale politie Brugge - operationeel kader detachering naar de West-Vlaamse Politieschool gedurende de
basisopleiding middenkader en aanstelling tot aspirant-hoofdinspecteur
van politie - kennisname.

11

2019_CBS_04317

Politie/personeelsbeheer - lokale politie Brugge - operationeel kader detachering naar de West-Vlaamse Politieschool gedurende de
basisopleiding middenkader en aanstelling tot aspirant-hoofdinspecteur
van politie - kennisname.

12

2019_CBS_03152

Politie/personeelsbeheer - beslissing omtrent weging functies niveau A goedkeuring - naar gemeenteraad.

13

2019_CBS_03153

Politie/personeelsbeheer - uitbreiding personeelsformatie CALOG-kader
- goedkeuring - naar gemeenteraad.

14

2019_CBS_04299

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen - naar
gemeenteraad.

15

2019_CBS_04278

Politie/verkeerszaken - omleidingstrajecten koetsen in het kader van de
nutswerken in de Katelijnestraat.

16

2019_CBS_04039

Mobiliteit - bevraging Rustenburgwijk.

17

2019_CBS_03616

Mobiliteit - promotiecampagne P&R Waggelwater - goedkeuren.

18

2019_CBS_04280

Mobiliteit - raamovereenkomst tussen de Stad Brugge en de Vlaamse
Vervoersmaatschappij de Lijn - goedkeuring - naar gemeenteraad.

19

2019_CBS_03749

Vergunningen - vraag van Brugge 't Vrije vzw - organiseren van de
Beisbroekbosloop op zondag 22 september 2019.

20

2019_CBS_03923

Vergunningen - organisatie en bundelen aanvragen deelnames aan
Openbedrijvendag op zondag 6 oktober 2019 op grondgebied Brugge en
verlenen van logistieke steun.
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21

2019_CBS_03830

Vergunningen - vraag van de uitbaters van Kasteel Tudor voor het
bekomen van een permanente toelating voor het gebruik van de tuin
voor het kasteel, Zeeweg 147 - geen toelating.

22

2019_CBS_03810

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor het plaatsen van de Belgiek
van vrijdag 11 oktober tot zondag 13 oktober 2019 in de SintPaulusstraat te Sint-Pieters.

23

2019_CBS_04030

Public relations en onthaal - pensioenviering 2019 - dinsdag 17
december 2019 - 11u.

24

2019_CBS_04285

Public relations en onthaal - meerdaags congres International College of
Applied Kinesiology - ontvangst vrijdag 5 juni 2020 - 17u30.

25

2019_CBS_04108

Public relations en onthaal - officiële opening plaats van de nieuwbouw
van het dierenopvangcentrum "Blauwe Kruis Brugge" - vrijdag 11
oktober 2019.

26

2019_CBS_03832

Public relations en onthaal - Cities for life - vrijdag 30 november 2019.

27

2019_CBS_04272

Communicatie en citymarketing - verloop Openbedrijvendag HVDB 6
oktober.

28

2019_CBS_04356

Noord-Zuiddienst - petitie voor de vrijheid.

MATHIJS GODERIS
29

2019_CBS_03807

Jeugddienst/Brugge studentenstad - erkenning VZW Sphere.

MERCEDES VAN VOLCEM
30

2019_CBS_04092

Openbaar domein - Karel de Floustraat - sanering en aanleg riolering toewijzing.

31

2019_CBS_04125

Openbaar domein - natuurcentrum Beisbroek - natuurtekencursus van
29 september tot 15 december 2019.

32

2019_CBS_03044

Openbaar domein - raamcontract afvalmanden - eerste verlenging.

33

2019_CBS_03931

Openbaar domein - raamovereenkomst snoeiwerken - eerste
verlenging.

34

2019_CBS_04155

Openbaar domein - Koningin Elisabethlaan 87 - vervangen
fietsstallingen: pedalo's door nietjes - ratificatie.

35

2019_CBS_03995

Openbaar domein - Zagersweg - dossier sloopopvolgingsplan toewijzen
aan studiebureau Sweco.

36

2019_CBS_04293

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - gunstig met voorwaarden.

37

2019_CBS_04062

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
stadsbomen - gunstig met voorwaarden.

38

2019_CBS_04199

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - gunstig + gunstig met voorwaarden.

39

2019_CBS_04196

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - ongunstig.

40

2019_CBS_04056

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - gunstig + gunstig met voorwaarden.

41

2019_CBS_03701

Openbaar domein - aanleggen voetpad aan onpare kant in Diksmuidse
Heerweg tussen Koning Leopold-III-laan en Betferkerklaan - bewoners
via een enquête bevragen.

42

2019_CBS_04152

Openbaar domein - Gulden-Vlieslaan - plaatsen fietsstallingen.

43

2019_CBS_04154

Openbaar domein - Rodenonnenstraat - plaatsen fietsstallingen.

44

2019_CBS_04368

Openbaar domein - verwijdering textielcontainers "De Hulpkast".
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45

2019_CBS_03478

Openbaar domein - aanleg fietspad Kolvestraat - aangepast
voorontwerp na communicatie met de bedrijven in de Kolvestraat voorontwerp goedkeuren - nieuwe inspraakvergadering organiseren.

46

2019_CBS_04313

Openbaar domein - principebesluit huisaansluitingen.

47

2019_CBS_02713

Openbaar domein - raamcontract strand- en zeedijkreiniging 2019 toewijzing.

48

2019_CBS_03656

Openbaar domein - aankoop stekken in tray - rechtzetting
gunningsbedrag - goedkeuring meerkosten.

49

2019_CBS_04288

Openbaar domein - lijst stedenbouwkundige vergunning voor het vellen
van stadsbomen - gunstig met voorwaarden.

50

2019_CBS_03739

Openbaar domein - Vaartstraat – heraanleg voetpad en riolering,
herinrichting fietspad - stand van zaken slechte uitvoering beton voorstel aanpak.

51

2019_CBS_03715

Openbaar domein - opwaardering Koning Albert I-park met plaatsing
fontein - eindverrekening - naar gemeenteraad.

52

2019_CBS_02960

Openbaar domein - raamcontract wegmarkeringen - ontwerp en wijze
van gunnen - naar gemeenteraad.

53

2019_CBS_04178

Eigendommen - Minnewaterparking - kosteloos gebruik jegens Mintus goedkeuring gebruiksovereenkomst.

54

2019_CBS_02673

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling VK 7819 Fortuinstraat
(Korte Fortuinstraat) - naar gemeenteraad.

55

2019_CBS_03322

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

56

2019_CBS_03320

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

57

2019_CBS_03317

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

58

2019_CBS_03337

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing belasting openbare weg aanslagjaar 2019 (gunstig)

59

2019_CBS_03314

Financiën/fiscaliteit - tweede verblijven - ambtshalve ontheffingen AJ
2018.

60

2019_CBS_03313

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift tweede verblijven en/of
algemene milieubelasting 2018 (gunstig).

61

2019_CBS_03211

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift algemene milieubelasting
2019 (ongunstig).

62

2019_CBS_03204

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift algemene milieubelasting
2019 (ongunstig).

63

2019_CBS_03201

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift algemene milieubelasting
2019 (ongunstig).

64

2019_CBS_04305

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

65

2019_CBS_04306

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

FRANKY DEMON
66

2019_CBS_03480

DRO/Directie en algemene zaken - Gecoro - reglement van orde - naar
gemeenteraad.

67

2019_CBS_03144

DRO/Directie en algemene zaken - Gecoro - vervanging ontslagnemend
plaatsvervangend deskundige - naar gemeenteraad.
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68

2019_CBS_04202

DRO/sector Unesco - Kleine Sint-Amandsstraat 2 - Bistro De Pompe regulariseren van 3 menuborden.

69

2019_CBS_04253

DRO/sector Unesco - Hoogste van Brugge 9 - verhuren vakantiewoning
zonder vergunning - stopzetting vorderen.

70

2019_CBS_04327

DRO/sector Unesco - Boeveriestraat 43-49 - De Blauwe Lelie functiewijziging van (gedeelte) klooster Sint-Godelieveabdij naar
kinderopvang.

71

2019_CBS_04332

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 75 - verbouwen ééngezinswoning tot
ééngezinswoning met handelsruimte en regulariseren van uitgevoerde
werken.

72

2019_CBS_04336

DRO/sector Unesco - Ganzenstraat 66 - verbouwen van een rijwoning.

73

2019_CBS_04348

DRO/sector Unesco - Joost de Damhouderstraat 5 -- reconversie
herenwoning-kantoor tot eengezinswoning.

74

2019_CBS_04323

DRO/sector Noord - Baron de Maerelaan - Stad Brugge - plaatsen van 4
infozuilen.

75

2019_CBS_04291

DRO/sector Noord - herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Blankenberge - ontwerp in openbaar onderzoek - naar gemeenteraad.

76

2019_CBS_04345

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 485 - Jerry's Cigar Bar regulariseren van een vakantieappartement - weigeren.

77

2019_CBS_04346

DRO/sector West - Sint-Jansdreef 38-40 - bvba Dancelot - verbouwen
van handelspand met twee woongelegenheden tot twee
eengezinswoningen, vrije beroepen en balletschool en exploitatie
koelinstallaties - weigeren.

78

2019_CBS_04304

DRO/sector Oost - Begoniastraat naast nr. 46 - bijstellen verkaveling
VK6804, kavels 22 en 232.

79

2019_CBS_04277

DRO/sector Oost - Veltemweg - Stad Brugge - uitbreiden parking
Interbad met 30 parkeerplaatsen en aanpassing inrit naar parking.

80

2019_CBS_04331

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

81

2019_CBS_04300

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, uitbreiden
exploitatie metaalbewerkend bedrijf - Pattyn Metal Construction bvba.

82

2019_CBS_04294

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KTC Azalea voor een afwijking op
de geluidsnormen voor een optreden tijdens "Ladies Day" op zaterdag
14 september 2019.

83

2019_CBS_04271

Leefmilieu - kennisgeving beslissing in beroep door deputatie over de
omgevingsvergunningsaanvraag van bvba Rodut m.b.t. exploitatie
feestzalen kasteel Tudor gelegen in de Zeeweg 147.

84

2019_CBS_00469

Sportdienst - vraag namens Bruges Belfry Darts Organisation voor de
organisatie van een internationaal dartstornooi in Tempelhof te SintPieters op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 september 2019.

85

2019_CBS_04121

Sportdienst - IKWV brandstofverbruik varende eenheden.

86

2019_CBS_04206

Sportdienst - Shopping Marathon n.a.v. Great Bruges Marathon.

87

2019_CBS_04091

Sportdienst - deelname personeel Stad en Politie - Levensloop 2019.

88

2019_CBS_04137

Sportdienst - deelname Kerstloop 2019 voor medewerkers Groep
Brugge.

PHILIP PIERINS
89

2019_CBS_04270

Taxivergunningen - hernieuwing VVB-vergunning voor 5 jaar
(voertuigen met herkenningtekens 1130 - 1131 - 1132 - 1168).
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ANN SOETE
90

2019_CBS_04308

Onderwijs - prognose aanwending van het lestijdenpakket Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten DKO-BK - schooljaar 2019-2020.

91

2019_CBS_04307

Onderwijs - prognose aanwending van het lestijdenpakket van het
Stedelijk Conservatorium Brugge schooljaar 2019-2020.

92

2019_CBS_04329

Onderwijs - aanwending van de lestijdenpakketten stedelijk
basisonderwijs en stedelijk secundair kunstonderwijs - schooljaar 20192020 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
93

2019_CBS_04218

Cultuurbeleidscoördinator - toneelvereniging Lamme Goedzak - subsidie
toneelvoorstelling "De geest van tante Paula".

94

2019_CBS_04174

Cultuurcentrum - leveren van kleine digitale geluidstafels voor MaZ,
Biekorf en Daverlo - gunning.

95

2019_CBS_04225

Cultuurcentrum - programmering Cultuurcentrum Brugge seizoen 20192020 - toevoeging concert CW Stoneking.

96

2019_CBS_04256

Musea - per diem - 150 jaar Stadsschouwburg.

MINOU ESQUENET
98

2019_CBS_04249

PB/gebouwen - aanstellen van een andere coördinator voor het
SURE2050-project.

99

2019_CBS_02871

PB/gebouwen - plaatsen van een schuifdeur, Lodewijk Coiseaukaai 2 ratificatienota.

100

2019_CBS_02697

PB/gebouwen - cel ontwerp - restauratie oude kerktoren Dudzele principiële vragen.

101

2019_CBS_03301

PB/gebouwen - verbouwing burelen uitleendienst Cultuur, Laconiastraat
16 - ontwerp en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

102

2019_CBS_04040

PB/elektromechanica - plaatsen elektrisch aansluitpunt op de Zeedijk in
Zeebrugge - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing.

103

2019_CBS_04221

PB/gebouwen - afbreken van bestaand gebouw en bouwen van een
nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex,
Zandberg 8 te Assebroek - perceel 3: elektriciteit - verrekening 3 - naar
gemeenteraad.

104

2019_CBS_02940

Leefmilieu/energie - projecten "Overal Stroomversnellers" - naar
gemeenteraad.

105

2019_CBS_04310

Leefmilieu/energie - deelname subsidie klimaat provincie WestVlaanderen 2019 - principebeslissing.

106

2019_CBS_04322

Leefmilieu/energie - princiepsbeslissingen warmtenetten.

107

2019_CBS_04022

Drukkerij en economaat - overheidsopdracht leveren kantoorartikelen
aan alle diensten.

108

2019_CBS_03799

Drukkerij en economaat - overheidsopdracht leveren kantoorpapier
voor alle diensten.

MARTINE MATTHYS
109

2019_CBS_04248

Personeel & organisatie - afwijking op concessieovereenkomst cafetaria
wijkcentrum Daverlo.

PABLO ANNYS
110

2019_CBS_04100

Werk en ondernemen - organisatie vierde editie hackathon Stad
Brugge.
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Te bespreken
DIRK DE FAUW
111

2019_CBS_04282

Politie/algemeen - politieverordening op het overnachten langsheen de
openbare weg of op openbare plaatsen - aanpassing - goedkeuring naar gemeenteraad.

112

2019_CBS_04006

Vergunningen - vraag van PLUZAND VZW voor een aluminium
kerstboom op 't Zand vanaf 22 november 2019 t.e.m. 5 januari 2020 geen toelating.

114

2019_CBS_04381

Vergunningen/terrassen - aanpassing reglement betreffende
horecaterrassen - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
116

2019_CBS_04212

Eigendommen - VK 0304 - kosteloze grondafstand voor inlijving in het
openbaar domein, gelegen Doornstraat - uitvoering
verkavelingsovereenkomst 26 januari 2004 - aanstellen raadsman.

FRANKY DEMON
118

2019_CBS_04330

DRO/sector Unesco - Biddersstraat 48 - schilderen van de gevel.

119

2019_CBS_04334

DRO/sector Unesco - Biddersstraat 48 - schilderen van voorgevel en
bezetten achtergevel met crépi.

NICO BLONTROCK
120

2019_CBS_04252

Cultuurbeleidscoördinator - De Batterie - vraag om ondersteuning tot
juni 2021 i.f.v. voortbestaan van de organisatie.

121

2019_CBS_04269

Cultuurbeleidscoördinator - Korrelatie - te nemen beslissingen n.a.v. de
audit.

123

2019_CBS_04385

Cultuurbeleidscoördinator - winterbar 2019-2020 - toewijzing.

124

2019_CBS_04394

Cultuurbeleidscoördinator - Concertgebouw Brugge vzw - uitwerking
audit - vaststelling principes subsidies.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
125

2019_CBS_04311

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 24 september 2019 - punten
voor de agenda.

126

2019_CBS_02644

Gemeenteraad - beantwoorden van schriftelijke vragen - stand van
zaken september 2019.

127

2019_CBS_04415

Vergunningen - plaatsen mobiele tapinstallaties n.a.v. de
voetbalwedstrijd Club Brugge KV - Galatasaray op woensdag 18
september 2019.

128

2019_CBS_04432

Vergunningen - vraag van Handelskring Scheepsdale - organiseren van
klantenverwendag van dinsdag 24 september 2019 tot maandag 7
oktober 2019.

MERCEDES VAN VOLCEM
129

2019_CBS_03646

Eigendommen - aankoop 3 percelen grond, gelegen Polderstraat, ter
hoogte van het Zuidervaartje - naar gemeenteraad.

130

2019_CBS_04412

Geschillen - aanstelling raadsman voor juridische bijstand inzake
meerwerken en oplevering ‘t Zand.
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FRANKY DEMON
131

2019_CBS_04423

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen goedkeuren.

132

2019_CBS_04326

DRO/sector Unesco - Calvariebergstraat 64 - vernieuwen van de
dakbedekking, inclusief plaatsen van dakvlakramen.

133

2019_CBS_04343

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.
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