College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 25 oktober 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_04740

Mobiliteit - fietsring FR30 - organisatie bewonersparticipatie
("transition arena").

2

2019_CBS_04848

Mobiliteit - Dampoortkwartier: onderzoek sluipverkeer.

4

2019_CBS_05038

Mobiliteit - netwerkanalyse Waggelwaterbrug.

5

2019_CBS_02607

Mobiliteit - aanduidingen blauwe zone.

7

2019_CBS_04979

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

8

2019_CBS_04980

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

9

2019_CBS_04983

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

10

2019_CBS_04510

Vergunningen - tijdelijke standplaatsen artiestenmarkt Vismarkt
voor de verkoop van eigen artistiek en/of artisanaal werk winterperiode 16 november 2019 t.e.m. 14 maart 2020.

11

2019_CBS_03865

Vergunningen - vraag van NostalBus voor het organiseren van een
samenkomst van oldtimer bussen op 't Zand op zaterdag 22 en
zondag 23 augustus 2020.

12

2019_CBS_05030

Vergunningen - principebesluit i.v.m. acties i.k.v. de goede doelen
van De Warmste Week 2019 en van het Rodeneuzenfonds.

13

2019_CBS_04632

Vergunningen - vraag van Feestcomité Koolkerke voor organiseren
van de jaarlijkse Vredesviering op zondag 24 november 2019 in
Koolkerke cfr. vorige edities.

14

2019_CBS_05007

Vergunningen - vraag van Waerbeke VZW voor de organisatie van
stille sit-in op de Burg op 16 november 2019.

15

2019_CBS_04001

Vergunningen - vraag van uitbaatster van restaurant Bodega
Lorenas in de Loppemstraat, tot het uitstallen van een menubord op
de hoek van de Loppemstraat/Simon Stevinplein.

16

2019_CBS_05003

Vergunningen - vraag van Kunstencentrum Kaap voor het plaatsen
van rode lopers, beachvlaggen en immoborden van vrijdag 8
november t.e.m. zondag 17 november 2019 op verschillende
locaties van AMOK.

17

2019_CBS_05021

Vergunningen/terrassen - tegenargumentatie van Otomat, Simon
Stevinplein 12, om de weigering van een terrasje kant SintSalvatorskoorstraat te herzien - toelating.

18

2019_CBS_05002

Vergunningen/terrassen - recente wijzigingen van het
terrasreglement opnemen in de "verordenende maatregelen
terrassen 't Zand en Vrijdagmarkt" - naar gemeenteraad.

19

2019_CBS_04645

Communicatie en citymarketing - bedeling bewonersbrieven 2020.

20

2019_CBS_04646

Communicatie en citymarketing - ondersteuning communicatie- en
inspraakopdrachten verlenging 2020.

21

2019_CBS_04641

Communicatie en citymarketing - nieuwe procedure bus-aanbusbedeling en bedeling in winkels van het stadsmagazine.
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22

2019_CBS_04639

Communicatie en citymarketing - openbare procedure druk
stadsmagazine.

23

2019_CBS_04856

Public relations en onthaal - congres 'Dysphagia in - depth, 6th
EAP/UEP Course' - donderdag 30 april 2020 - 19u30.

24

2019_CBS_05073

Public relations en onthaal - uitnodiging voor bezoek van Z.A. de
Oecumenische Patriarch Bartholomeus aan Orthodoxe kerk van H.H.
Konstantijn en Helena Brugge - maandag 11 november 2019 om
17u.

25

2019_CBS_05122

Public relations en onthaal - The Partial Knee Meeting 2020 donderdag 30 januari 2020 - 19u.

26

2019_CBS_04995

Noord-Zuiddienst - subsidie mondiale activiteiten in Brugge door
Stedelijke Basisschool De Triangel - goedkeuren.

27

2019_CBS_05101

Europese cel - eindjurering Honours Degree Vives 16/12/2019 gebruik Oude Raadzaal, Conferentiezaal en voorzaal.

28

2019_CBS_05104

Ombudsdienst - gegronde klachten - kennisgeving.

29

2019_CBS_05132

Ombudsdienst - gegronde klacht - kennisgeving.

MATHIJS GODERIS
30

2019_CBS_05058

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven V - 2019.

31

2019_CBS_05126

Jeugddienst - Halloweentocht vakantiewerking Kwibus.

MERCEDES VAN VOLCEM
32

2019_CBS_04488

Openbaar domein - vernieuwen van de openbare verlichting
Kreupelbos - ontwerp - wijze van gunnen - gunning.

33

2019_CBS_04495

Openbaar domein - vernieuwen van de openbare verlichting in de
Paul Gilsonstraat, deel tussen Paul Gilsonstraat en Kasteelhoeve ontwerp - wijze van gunnen - gunning.

35

2019_CBS_05051

Openbaar domein - noodherstellingen riool Molenstraat - toewijzing
Deloof Robert bvba.

36

2019_CBS_05053

Openbaar domein - noodherstelling riool Maaike Luuxstraat toewijzing Deloof Robert bvba.

37

2019_CBS_05056

Openbaar domein - noodherstellingen riool Katelijne Idestraat toewijzing Deloof Robert bvba.

38

2019_CBS_05167

Openbaar domein -aankoop strooimiddelen voor winterperiode
2019-2020 - gunning.

39

2019_CBS_04733

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

40

2019_CBS_05145

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

41

2019_CBS_04890

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

42

2019_CBS_04797

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

43

2019_CBS_04749

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

44

2019_CBS_04886

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunningen voor het vellen van
bomen - ongunstig.
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45

2019_CBS_05139

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

46

2019_CBS_05121

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

47

2019_CBS_04659

Openbaar domein - boomverjonging 2019 - toewijzing.

48

2019_CBS_04165

Openbaar domein - heraanleg Hauwerstraat/site vrijzinnigen verrekening 1 - naar gemeenteraad.

49

2019_CBS_03587

Openbaar domein - beheerplan stadsvesten - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.

50

2019_CBS_04989

Openbaar domein - Sint-Jansplein - aanleg groenzone.

51

2019_CBS_04826

Openbaar domein - Woensdagmarkt - inrichten als plein principebeslissing.

52

2019_CBS_05143

Openbaar domein - evaluatie proefproject gevelbeplanting
Hoogstraat-Langestraat-Ganzestraat.

53

2019_CBS_05107

Eigendommen - toelating verkoop woning, gelegen te Brugge,
Gemeneweideweg-Zuid 83.

54

2019_CBS_04843

Eigendommen - kosteloze verwerving kloostertuin, kloostermuren
en relicten van voormalig Redemptoristinnenklooster, gelegen te
Brugge, Katelijnestraat/Visspaanstraat/Rodenonnenstraat, ter
uitvoering van de projectovereenkomst, jegens de nv Katelijne naar gemeenteraad.

55

2019_CBS_05059

Eigendommen - toelating verkoop woning + onbebouwde grond,
gelegen te Zeebrugge, Sint-Donaasstraat 30.

56

2019_CBS_05098

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

57

2019_CBS_05241

Eigendommen - Sint-Godelieveabdij - terbeschikkingstelling Blauwe
Lelie.

58

2019_CBS_04791

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

59

2019_CBS_04794

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift tweede verblijven en/of
algemene milieubelasting 2018 - 2XL NV (gunstig).

60

2019_CBS_04789

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

61

2019_CBS_04787

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

62

2019_CBS_04780

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

63

2019_CBS_04778

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

64

2019_CBS_04793

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

65

2019_CBS_04927

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

66

2019_CBS_04929

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

67

2019_CBS_04938

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift algemene
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milieubelasting (studentenkamers) 2018 (ongunstig).
68

2019_CBS_04942

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

69

2019_CBS_04934

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing - algemene
milieubelasting studentenkamers - aanslagjaar 2018.

70

2019_CBS_04933

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing algemene
milieubelasting gemeenschappen 2019.

71

2019_CBS_04946

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - algemene
milieubelasting - aanslagjaar 2019 (deel 2).

72

2019_CBS_05176

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met
een politievoertuig - 8e kohier - aanslagjaar 2019.

73

2019_CBS_04901

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

74

2019_CBS_03692

Financiën/fiscaliteit - belasting logies - HDS cvba- AJ 2015 (1ste
sem) vaststelling en goedkeuring subsidiaire aanslag.

75

2019_CBS_05084

Financiën/FA - parkeren - viseren en uitvoerbaar verklaren van
dwangbevelen.

76

2019_CBS_05181

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

77

2019_CBS_05183

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

78

2019_CBS_05168

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

FRANKY DEMON
79

2019_CBS_05276

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

80

2019_CBS_05033

DRO/sector Unesco - Markt 18 - Kruidvat - plaatsen van reclame en
haakse reclame.

81

2019_CBS_05153

DRO/sector Unesco - Torhoutse Steenweg 452 - principiële
goedkeuring subsidie Kunstige Herstelling.

82

2019_CBS_05142

DRO/sector Unesco - Nieuwe Gentweg 63 - uitbetaling
subsidiebedrag Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

83

2019_CBS_04986

DRO/sector Unesco - Prinsenhof 8/Ontvangersstraat 6 - Royal
Center nv - uitbreiden hotel Dukes' Palace en regulariseren
uitbreiding bistro - kennisname hoger beroep Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

84

2019_CBS_04978

DRO/sector Unesco - Gerard Davidstraat 1-3 - uitbreiden &
exploiteren handelszaak (slagerij- traiteur) i.f.v. zorgverstrekkende
maaltijden - kennisname beslissing Deputatie beroepsprocedure.

85

2019_CBS_05093

DRO/sector Unesco - Predikherenrei 4 - verbouwen van
eengezinswoning - kennisname beslissing Provincie.

86

2019_CBS_05085

DRO/sector Unesco - Sint-Jakobsstraat 35 - functiewijziging van
appartement met woonfunctie naar vakantieappartement zonder
voorafgaande vergunning en in strijd met vakantiewoningenstop ongunstig

87

2019_CBS_05102

DRO/sector Unesco - Oude Burg 29 - uitbaten van 2
vakantieappartementen in strijd met de verleende vergunning voor
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gastenkamers en in strijd met de vakantiewoningenstop ongunstig.
88

2019_CBS_05036

DRO/sector Unesco - Klaverstraat 42 - wijzigen van functie van
eengezinswoning naar eengezinswoning met één gastenkamer ongunstig.

89

2019_CBS_05091

DRO/sector Unesco - Scheepsdalelaan 37 - regulariseren van
dakterras bij woning op eerste verdieping.

90

2019_CBS_05034

DRO/sector Unesco - Hoedenmakersstraat 32 - wijzigen van functie
naar gastenkamer - weigeren.

91

2019_CBS_05163

DRO/sector Noord - Noorweegse Kaai 78 - bouwen van een woning
met bijgebouwen en vakantiewoning, na gedeeltelijke sloop
bestaande bebouwing.

92

2019_CBS_05164

DRO/sector Noord - Beukemarestraat 28 - renoveren van een
eengezinswoning.

93

2019_CBS_05165

DRO/sector Noord - Aquafin NV - Dudzeelse SteenwegKruisabelestraat - aanleggen en vernieuwen riolering - project
collectoren Brugge fase 2 - Boudewijnkanaal-Oost met
bronbemaling - wijzigingsverzoek.

94

2019_CBS_05223

DRO/sector Noord - Hazelaarsstraat 10 - uitbreiden van een
bestaande eengezinswoning.

95

2019_CBS_05214

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 290 - slopen van een woning
en aanleggen van parking.

96

2019_CBS_05210

DRO/sector West - Rijselstraat 36 - wijzigen van functie
appartement naar detailhandel.

97

2019_CBS_05216

DRO/sector West - Sint-Andriesdreef 37 - slopen van een
vakantiechalet en bouwen van een eengezinswoning - kennisname
beslissing Deputatie (beroepsprocedure).

98

2019_CBS_05157

DRO/sector Oost - Doolhofweg 9 - OMHIL-CONSTRUCT BVBA slopen van bestaande volumes, bouwen meergezinswoning met
ondergrondse parkeergarage, aanleg private weg en
vegetatiewijziging - weigeren.

99

2019_CBS_05117

DRO/sector Oost - Beukendreef 7-9 - renoveren en intern
reorganiseren woning, herverdelen percelen met omgevingsaanleg.

100

2019_CBS_05029

DRO/sector Oost - Keizerstraat 16 - DRL PROJECTS BV - slopen
bestaande bebouwing en bouwen meergezinswoning met 3
appartementen en 5 garageboxen in achtertuin.

101

2019_CBS_05054

DRO/woondienst - Brugse Steenweg 399 - schrapping
verwaarlozingsregister.

102

2019_CBS_04992

DRO/woondienst - Koningin Astridlaan 196 - schrapping
leegstandsregister.

103

2019_CBS_05166

DRO/woondienst - Sint-Katarinastraat 157 - schrapping
leegstandsregister.

104

2019_CBS_05120

DRO/woondienst - Blankenbergse Steenweg 253 - schrapping
leegstandsregister.

105

2019_CBS_04944

DRO/woondienst - Rijselstraat 74 - schrapping leegstandsregister.

106

2019_CBS_05042

DRO/woondienst - Rijselstraat 296 - schrapping uit
leegstandsregister en opnemen als tweede verblijf.

107

2019_CBS_05192

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.
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108

2019_CBS_05127

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - omgevingsdecreet.

109

2019_CBS_05112

Leefmilieu - adviesvraag van de deputatie voor de
omgevingsvergunning van Corneillie NV - hernieuwen en
veranderen van een afvalstoffenbedrijf.

PHILIP PIERINS
110

2019_CBS_04540

Toerisme - optimalisaties website.

111

2019_CBS_04873

Toerisme - marketingplan Wintergloed 2019.

ANN SOETE
112

2019_CBS_05094

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

NICO BLONTROCK
113

2019_CBS_04801

Musea - aankoop museumverlichting Gruuthusemuseum verrekening.

114

2019_CBS_05018

Musea - schenking van een 'Portret van een man met Bourgondisch
kapsel' in de stijl van Hans Memling.

115

2019_CBS_05020

Musea - overdragen overeenkomst tussen Stad Brugge en Lukas Art
in Flanders vzw naar VIAA vzw - goedkeuren.

116

2019_CBS_05016

Musea - ratificatie betaling factuur voor belichting van de
tentoonstelling "150 jaar Koninklijke Stadsschouwburg Brugge" in
Arentshuis.

117

2019_CBS_05069

Musea - schenking van twee edities van Luc Tuymans aan Musea
Brugge/prentenkabinet.

118

2019_CBS_05023

Musea - aankoop nieuw glas en acrylaat voor de Vlaamse
primitieven en Modernen Groeningemuseum.

119

2019_CBS_04696

Musea - uitbreiding aanbesteding scenografie 'opfrissing
Groeningemuseum en tentoonstelling Jan Van Eyck in Brugge'.

120

2019_CBS_04874

Musea - aankoop schermen voor Groeningemuseum en vernieuwen
van Ipods Musea met beheerscontract goedkeuren.

121

2019_CBS_05186

Musea - wijze van gunnen ontwerper inrichting Onze- LieveVrouwekerk.

122

2019_CBS_04637

Musea - archeologische naaktkalender in het kader van de warmste
week.

123

2019_CBS_04998

Musea - concessie sanitair Gruuthusesite.

124

2019_CBS_05224

Musea - aanbesteding vernieuwing vloerbekleding ‘Opfrissing
Groeningemuseum’.

125

2019_CBS_04862

Cultuurbeleidscoördinator - Free Thinkers Clan - projectsubsidie
afscheidsconcert op 22 november 2019.

126

2019_CBS_05078

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

127

2019_CBS_05077

Cultuurbeleidscoördinator - Toneelkring Werkgroep 66 - subsidie
toneelvoorstelling "De tante van Charlie".

128

2019_CBS_05100

Cultuurbeleidscoördinator - betaalbaar stellen toelagen aan Brugse
sociaal-culturele verenigingen werkjaar 2018-2019.

129

2019_CBS_05089

Cultuurcentrum - leveren van grote digitale geluidstafel MaZ gunning.
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130

2019_CBS_05075

Archief - gunning digitalisering archiefbronnen, 2019.

131

2019_CBS_04844

Vergunningen - vraag van het Militair Commando Provincie WestVlaanderen om vrijstelling van gebruiksvergoeding voor de Georges
Rodenbachzaal en het plaatsen van een koelwagen achter het
Belfort (Oude Burg) op donderdag 27 november 2019.

MINOU ESQUENET
132

2019_CBS_04518

PB/gebouwen - herstelschilderwerken van molures in Foyer
Stadsschouwburg, Kuipersstraat 16 - eindafrekening.

133

2019_CBS_05124

PB/gebouwen - vernieuwen en isoleren van platte daken,
Landjuwelenstraat 43 - verrekening voor meerprijs.

134

2019_CBS_05177

PB/gebouwen - OWHC - Board Meetings.

135

2019_CBS_04615

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

136

2019_CBS_04629

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

137

2019_CBS_04875

PB/wagenpark - leveren van 2 lichte vrachtwagens voor de
groendienst t.v.v. 2 Opel Movano diesel met nummerplaat LVE047
en GZV938 - toewijzing.

138

2019_CBS_04863

PB/wagenpark - leveren van 1 lichte vrachtwagen met
laadvermogen van min. 1.000 kg voor dienst elektromechanica,
Oostmeers 17 t.v.v. Renault Trafic diesel met nrpl. ATD330 toewijzing.

139

2019_CBS_04563

PB/wagenpark - levering van 1 lichte vrachtwagen met enkele
cabine voor de groendienst t.v.v. Opel Movano diesel BJH721 toewijzing.

140

2019_CBS_04194

PB/wagenpark - leveren van 1 lichte vrachtwagen met enkele
cabine en open laadbak voor de dienst Organiseren/uitleendienst,
Laconiastraat 16 te Brugge t.v.v. Peugeot Boxer nrpl AST555 ontwerp en wijze van gunnen.

141

2019_CBS_04545

PB/elektromechanica - renovatie van 5 hoogspanningscabines in
SNT, Europacollege, Daverlo, Erfgoedfabriek en Kolvestraat.

142

2019_CBS_03903

PB/elektromechanica - vervangen van de bestaande slagboom op de
parking Oud Sint-Jan, Oostmeers 17 te Brugge - ontwerp en wijze
van gunnen.

143

2019_CBS_05148

PB/elektromechanica - plaatsen van LED-verlichting op de
bestaande stroomrails in de inkom en zijgang van het stadhuis ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing.

144

2019_CBS_04857

PB/elektromechanica - parking Verversdijk 9 - infrastructurele
werken voor en installatie van elektrische laadpalen.

145

2019_CBS_04690

PB/elektromechanica - plaatsen van stopcontacten i.f.v. verlichten
van kerstbomen te Dudzele - goedkeuren bestelling binnen
raamcontract Agentschap Wegen en Verkeer.

146

2019_CBS_04947

PB/elektromechanica - werken aan de elektrische installatie en
plaatsen branddetectie Diksmuidestraat 4 (ex Van Marcke).

147

2019_CBS_04915

PB/schoonmaak - aankoop van schrobzuigmachine Hallenzalen.

148

2019_CBS_04955

Leefmilieu/energie - project duurzame bedrijventerreinen: gunning
begeleidingsopdracht.
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149

2019_CBS_05055

Leefmilieu/energie - aankoop van 2 meettoestellen voor de continue
meting van fijn stof PM10, PM2,5 en PM1,0.

150

2019_CBS_04849

Leefmilieu/energie - professionalisering van de energieboekhouding
(deel 2).

151

2019_CBS_04909

Leefmilieu/energie - 40 jaar dienst leefmilieu.

PABLO ANNYS
152

2019_CBS_05161

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Unizo Dudzele Dudzele Kermis editie 2019.

153

2019_CBS_05134

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Unizo Sint-Kruis Sint-Kruis Kermis editie 2019.

154

2019_CBS_04904

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Basiel
Bvba - Mariastraat 13 (voorkant) & Guido Gezelleplein (achterkant
Mariastraat 13).

155

2019_CBS_04667

Werk en ondernemen - opnemen van de Regierol Sociale Economie
2020-2025 via de Interlokale Vereniging Werkkracht10 - naar
gemeenteraad.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
156

2019_CBS_04464

Vergunningen - vraag van feestcomité Sint-Pieters, organiseren van
een kerstmarkt op zaterdag 28 december 2019.

157

2019_CBS_04516

Vergunningen - vraag van NSB Dudzele - herdenking wapenstilstand
en 75 jaar bevrijding WO2 in Dudzele op zondag 10 november
2019.

158

2019_CBS_04896

Vergunningen - organisatie Klinkende Kroegen vanaf 2020 wijziging van de deelname, uitbetalingsvoorwaarden en begin/einduur event.

159

2019_CBS_04619

Vergunningen - vraag van Brugs Handelscentrum vzw, voor het
organiseren van de kerst- en wintermarkt tijdens de periode van
vrijdag 22 november 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020.

160

2019_CBS_04999

Public relations en onthaal - plechtige proclamatie HOWEST op
vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019 - uitnodiging aan het
college.

161

2019_CBS_05246

Public relations en onthaal - Vredesdag aan de IJzer 2019.

162

2019_CBS_05171

Public relations en onthaal - bezoek kankeronderzoeker en
welnessruimte gerealiseerd door Stichting tegen Kanker - zaterdag
16 november 2019 - UZ Gent.

163

2019_CBS_05199

Ombudsdienst - gegronde klachten - kennisgeving en goedkeuren
van de aanbeveling.

MATHIJS GODERIS
164

2019_CBS_04908

Preventiedienst - aankoop 1-jarige licentie app Hogenood goedkeuren.

MERCEDES VAN VOLCEM
165

2019_CBS_04584

Eigendommen - vernieuwen vergunning gebruik spoorwegbedding
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Sint-Pieters voor fiets-/wandelpad - goedkeuren.
166

2019_CBS_05185

Openbaar domein - goedkeuring indiening EU dossier 'Climate
Resilient Cities' en opnemen leadpartnerschap.

167

2019_CBS_04911

Openbaar domein - herstel voetpaden en parkeerstroken met
kleinschalige materialen - voorstel locaties die cluster openbaar
domein wil uitvoeren in dienstjaar 2020.

168

2019_CBS_03285

Openbaar domein - plaatsen van tijdelijke bureelunit op het depot
te Sint-Michiels - principe.

FRANKY DEMON
169

2019_CBS_05090

DRO/Unesco - Korte Vuldersstraat 33 - regulariseren van een
terrasconstructie.

170

2019_CBS_04920

Sportdienst - uitbetaling herstellingswerken en bijkomende werken
aan scheidingswanden in sportcentrum Koude Keuken - ter
ratificatie.

PHILIP PIERINS
171

2019_CBS_05174

Toerisme - ambassadeursschap gidsen.

ANN SOETE
172

2019_CBS_05187

Bevolking - huwelijksjubilea november 2019.

MINOU ESQUENET
173

2019_CBS_04903

PB/wagenpark - leveren van 2 elektrisch aangedreven
personenwagens voor dienst public relations & onthaal, Burg 12 via
leasing – niet gunnen

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
175

2019_CBS_04895

Vergunningen - Brugge Plus vzw - organisatie licht- en
belevingswandeling op volgende locaties: 1) Traject stationsplein >
Begijnenvest > Begijnhof > 2) ‘t Zand van donderdag 21 november
2019 tot en met zondag 5 januari 2020 (opbouw vanaf maandag 11
november 2019 en einde afbouw zondag 12 januari 2020).

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
176

2019_CBS_05307

Public relations en onthaal - voorstelling 'Gezelles Gazette' (Bruggeboek) - dinsdag 26 november 2019 - 11 uur - salons stadhuis.

MERCEDES VAN VOLCEM
177

2019_CBS_05275

Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - deel stad Brugge vaststelling - naar gemeenteraad.

178

2019_CBS_05277

Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW Brugge vaststelling - naar gemeenteraad.

179

2019_CBS_05278

Financiën - meerjarenplan 2020-2025 - geïntegreerd stad Brugge
en OCMW Brugge - vaststelling - naar gemeenteraad.

180

2019_CBS_04884

Overheidsopdrachten - kennisname van lijst van meerwerken vorige
legislatuur en aanbevelingen ter beheersing van meerwerken.
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