College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 4 november 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_05354

Diversiteitsdienst - traject gendermainstreaming i.s.m.RoSa vzw en
dienst lokaal sociaal beleid - goedkeuren.

2

2019_CBS_05327

Public relations en onthaal - Ceciliafeest zaterdag 16 november 2019 19u.

3

2019_CBS_05332

Public relations en onthaal - nieuwjaarsfeest 2020 voor personeel
(actief en gepensioneerd) en mandatarissen (actieve en ere's) stad
Brugge - vrijdag 10 januari 2020.

4

2019_CBS_04594

Algemeen directeur - abonnementen en documentatie - intekenen op de
digitale databank Extenso voor de Groep Brugge.

5

2019_CBS_05339

Algemeen directeur - forensische audit 2018 m.b.t. aankoopdossier kennisname opvolging - naar gemeenteraad.

6

2019_CBS_05292

Politie/middelenbeheer - huur tekstkarren eindejaarsshopping 2019 goedkeuren.

MERCEDES VAN VOLCEM
7

2019_CBS_05017

Eigendommen - inhuur Hugo Losschaertstraat 5A - goedkeuring
huurovereenkomst.

9

2019_CBS_04723

Openbaar domein - herinrichtingswerken siertuin Tudor - aanvaarde
factuur - toewijzing.

10

2019_CBS_04012

Openbaar domein - aankoop en levering van 1 bedrijfsklare middelgrote
veegmachine - voorstel - wijze van gunnen.

11

2019_CBS_04750

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

12

2019_CBS_05182

Openbaar domein - onderhoud van grachten en onbevaarbare
waterlopen 2017-2018, sector West - tweede verlenging.

13

2019_CBS_04583

Openbaar domein - raamcontract werken door derden - tweede
verlenging.

14

2019_CBS_04798

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van
stadsbomen - ongunstig.

15

2019_CBS_03914

Openbaar domein - boomverjonging prioriteitennota.

16

2019_CBS_04800

Openbaar domein - Lodewijk Gilliodtsplein - overname onderhoud
publiek domein - principebeslissing.

17

2019_CBS_05170

Openbaar domein - boomaanplanting '300+ bomen' principebeslissing.

18

2019_CBS_04367

Openbaar domein - raamcontract betonwegen - eerste verlenging.

19

2019_CBS_05222

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2019/10.

20

2019_CBS_05066

Financiën/thesaurie - opzet kassasysteem 'JCC Betalen' bij dienst
bevolking Assebroek.

FRANKY DEMON
21

2019_CBS_05373

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

22

2019_CBS_05154

DRO/sector Unesco - deelplan Ezelstraatkwartier - selectie van
projectzones.
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23

2019_CBS_05219

DRO/sector Unesco - Koningin Elisabethlaan 12 - Boss-Invest - wijzigen
functie van woonhuis tot woonhuis met negen gastenkamers weigeren.

24

2019_CBS_05218

DRO/sector Unesco - Kwekersstraat 84 - renoveren van rijwoning en
afbreken van bijgebouw.

25

2019_CBS_05213

DRO/sector Unesco - Geerwijnstraat 11 - regulariseren van 2
appartementen en herinrichten buitenzone.

26

2019_CBS_05273

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 420/17 - JSQ Brugge plaatsen van bestickering, opschriften en een infobord op de gevels.

27

2019_CBS_05269

DRO/sector Noord - Stationsstraat 37 - herbestemmen van een kantoor
naar een eengezinswoning.

28

2019_CBS_05267

DRO/sector Noord - Heiststraat 153 - verbouwen en uitbreiden van
eengezinswoning + afbraak van bijgebouwen.

29

2019_CBS_05270

DRO/sector Noord - Rond den Heerdstraat 76 - verbouwen en
uitbreiden van een eengezinswoning.

30

2019_CBS_05370

DRO/sector Noord - Ploegstraat 8 - verbouwen van een woning.

31

2019_CBS_05340

DRO/sector West - Frank Van Ackerpromenade 13-18 - Group GL uitbreiden handelszaak door supprimeren van een overdekte
fietsenruimte en plaatsen niet-overdekte fietsenberging - weigeren.

32

2019_CBS_05337

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 21 - wijzigen van functie en
uitbreiden van bestaande meergezinswoning - weigeren.

33

2019_CBS_05295

DRO/woondienst - Assebroeklaan 99 - schrapping leegstandsregister.

34

2019_CBS_05317

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

35

2019_CBS_04937

DRO/woondienst - August Derrestraat 16 - opname leegstandsregister.

36

2019_CBS_04925

DRO/woondienst - Wagnerstraat 94 bus 1 - opname leegstandsregister.

37

2019_CBS_05330

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

38

2019_CBS_05071

Leefmilieu - aanmelding/scopingsadvies project mer Wallenius
Wilhelmsen - verdere ontwikkeling van de terreinen in de Achterhaven
van Zeebrugge.

39

2019_CBS_05231

Leefmilieu - Daverlostraat - aktename melding klasse 3.

40

2019_CBS_05237

Leefmilieu - adviesvraag van de deputatie m.b.t. de
omgevingsvergunning van Brouwerij De Halve Maan bvba voor
uitbreiden bronbemaling bij een brouwerij.

41

2019_CBS_05146

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KAAP vzw, voor organisatie van
diverse optredens op verschillende locaties tijdens AMOK van vrijdag 8
november tot zondag 17 november 2019.

42

2019_CBS_05155

Sportdienst - vraag namens KSA De Blauwvoet voor de organisatie van
een quizavond in de sportzaal te Koolkerke op 16 november 2019.

43

2019_CBS_04885

Sportdienst - alternatief houtschilferpad Sint-Pieters - goedkeuren voor
uitwerking.

44

2019_CBS_04878

Sportdienst - terbeschikkingstelling van gronden GO voor Krachtbalclub
Inter Assebroek - goedkeuren om hierover in contract te treden met
GO.

PHILIP PIERINS
45

2019_CBS_04814

46

2019_CBS_05261

Toerisme - samenwerking Feratel Media Technologies voor uitzending
van panoramabeelden Zeebrugge.
Taxivergunningen - toelating taxichauffeur voor het jaar 2019-2020.
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ANN SOETE
47

2019_CBS_04498

Onderwijs - Conservatorium en Academie DKO & KSO personeelsbesluiten niet-gesubsidieerden m.i.v. 1 september 2019.

48

2019_CBS_05363

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

49

2019_CBS_05280

Onderwijs - vacantverklaringen met het oog op vaste benoemingen op
1 januari 2020 .

50

2019_CBS_04737

Onderwijs - SCB - Laureatenconcert 2019.

51

2019_CBS_05346

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus-100-jarigen november 2019.

NICO BLONTROCK
52

2019_CBS_05198

Cultuurbeleidscoördinator - Koninklijk Toneelgezelschap Reynaert subsidie toneelvoorstelling "Fuga...hahaha...Goed tegen gaslekken".

53

2019_CBS_05195

Cultuurbeleidscoördinator - 100-jarig bestaan Landelijke Gilde SintKruis - ondersteuning jubileum vereniging.

54

2019_CBS_04661

Cultuurbeleidscoördinator - 50-jarig bestaan Jeugdmuziekatelier Allegro
- ondersteuning jubileum vereniging.

55

2019_CBS_05313

Cultuurbeleidscoördinator - Kon. Toneelvereniging De Valk - subsidie
toneelvoorstelling "Jacques en zijn meester".

56

2019_CBS_05256

Musea - koffieautomaat refter uitbatingspersoneel - goedkeuren.

57

2019_CBS_05249

Musea - aanbesteding productie scenografie Opfrissing
Groeningemuseum, zalen, inkom en shop.

58

2019_CBS_05266

Musea - langdurige bruiklenen uit particulier bezit van de schilderijen
'Stilleven met jachtbuit' van Jan Fyt en 'een bosrijk landschap met
koeien en geiten' van Roelandt Savery - goedkeuren.

59

2019_CBS_05290

Musea - schilderwerken Groeningemuseum - voorstel - wijze van
gunnen - goedkeuring.

MINOU ESQUENET
60

2019_CBS_04376

PB/gebouwen - herstellingswerken De Bond, Buiten de Smedenpoort kelderruimten: ontwerp en wijze van gunnen (3P/2019/6034 en VC
6038).

61

2019_CBS_05099

PB/gebouwen - Conservatorium - indienen beheersplan.

62

2019_CBS_05172

PB/gebouwen - overeenkomst ASTRID nv met betrekking tot
indoordekking in gebouwen en infrastructuurwerken voor het
multifunctioneel complex Xaverianen - goedkeuren ontwerp en
toewijzing.

63

2019_CBS_04847

PB/wagenpark - leveren van 1 elektrisch aangedreven lichte
vrachtwagen met een laadvermogen van 550 kg voor gebouwendienst,
Oostmeers 17 t.v.v. voertuig met nummerplaat ATV275 - ontwerp en
wijze van gunnen (3P/2019/6062).

64

2019_CBS_05110

Drukkerij en economaat - gunning overheidsopdracht drukken van
brieven voor stad Brugge.

65

2019_CBS_05205

Drukkerij en economaat - gunning levering kantoorpapier voor alle
diensten.

66

2019_CBS_05206

Drukkerij en economaat - gunning levering kantoorartikelen aan alle
diensten.

67

2019_CBS_02246

Leefmilieu/energie - aanbod volkstuintjes St.-Pieters.

68

2018_CBS_02006

PB/elektromechanica - renovatie van hoogspanningscabine, Vaartstraat
77.
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69

2019_CBS_05366

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen van veldverlichting met
dimbare LED-armaturen voor frisbeeterrein, Sportcomplex De Gulden
Kamer, Geralaan te 8310 Sint-Kruis - intrekking gunningsbeslissing en
goedkeuren nieuwe gunningsbeslissing.

PABLO ANNYS
70

2019_CBS_05240

Werk en ondernemen - tombola - aanvraag om toelating tot het
inrichten van een tombola - KSA De Blauwvoet Koolkerke.

71

2019_CBS_05316

Werk en ondernemen - eindrapportage subsidieproject deeleconomie
OVAM - ontvangst en uitgave.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
72

2019_CBS_05184

Public relations en onthaal - viering 75-jarig jubileum van de Koninklijke
Oud-Leerlingenbond "Sint-Kristoffel" - zaterdag 9 november 2019 om
12u.

MERCEDES VAN VOLCEM
73

2019_CBS_04987

Openbaar domein - openingsuren recyclageparken.

74

2019_CBS_05356

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

75

2019_CBS_05357

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

76

2019_CBS_05358

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

FRANKY DEMON
77

2019_CBS_05230

DRO/sector Unesco - Walweinstraat 3 - vernieuwen van voordeur en
wijzigen van plint.

78

2019_CBS_05289

DRO/sector Noord - Heiststraat 108 - verbouwen van hoekpand
(apotheek met bovenliggende en aanpalende woonentiteiten).

79

2019_CBS_05343

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 483 - EFFRIBEN - plaatsen
terrasverharding, regularisatie verbouwingswerken en exploiteren
restaurant met koelinstallaties & polyvalente zaal.

80

2019_CBS_05141

Sportdienst - zondagmorgenzwemmen in de Koude Keuken door de
Brugse IJsberen.

81

2019_CBS_05201

Sportdienst - Vlaams pilootproject 'Informele Sporter community'.

ANN SOETE
82

2019_CBS_04673

Onderwijs - Academie (DKO) - aanstelling van een tijdelijk toezichter
met 19/38 in een vacante, niet- gesubsidieerde betrekking m.i.v. 1
september 2019.

Aanvullende agenda
FRANKY DEMON
83

2019_CBS_05401

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 420 - Jumpsquare Brugge
B-Park - wijzigen van de functie van detailhandel naar recreatie - vraag
voor uitstel.
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