College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 2 december 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_05640

Politie/middelenbeheer - aankoop twee distributiekasten - gunning goedkeuren.

2

2019_CBS_05675

Politie/middelenbeheer - aankoop van gehoorbescherming voor
bijstandsteam - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

3

2019_CBS_05711

Politie/financieel beheer - goedkeuring jaarrekening 2018 - kennisname
- naar gemeenteraad.

4

2019_CBS_05634

Politie/financieel beheer - kasnazicht 31/03/19 - naar gemeenteraad.

5

2019_CBS_05635

Politie/financieel beheer - kasnazicht 30/06/19 - naar gemeenteraad.

6

2019_CBS_05691

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2019-05 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog- kader goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2019_CBS_05682

Politie/personeelsbeheer - vacatures aspirantenmobiliteit vacantverklaring in het operationeel basiskader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

8

2019_CBS_05818

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

9

2019_CBS_05707

Politie/verkeerszaken - verslag MOVE-overleg van 4 oktober 2019 kennisname en goedkeuring - naar gemeenteraad.

10

2019_CBS_05461

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

11

2019_CBS_05719

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Doornstraat goedkeuren.

12

2019_CBS_04265

Mobiliteit - reglement projecten verkeersveiligheid - naar
gemeenteraad.

13

2019_CBS_05500

Mobiliteit - Gijzeleweg - plaatsen paaltjes ter hoogte van rijbaankussen.

14

2019_CBS_04585

Mobiliteit - Waggelwaterstraat - principiële goedkeuring PCV-dossier.

15

2019_CBS_05605

Mobiliteit - De Lijn - aanpassing lijn 1 via de Steenstraat i.f.v.
versterking bediening Markt.

16

2019_CBS_04877

Mobiliteit - Ten Briele x Spoorwegstraat - aanpak gevaarlijk punt,
voorstel nieuwe kruispuntconfiguratie.

17

2019_CBS_04880

Mobiliteit - Pathoekeweg x Kolvestraat - voorstel nieuwe
kruispuntconfiguratie (gevaarlijk punt).

18

2019_CBS_05011

Mobiliteit - plaatsing elektrische laadpalen fase 3/2019 - aanvullende
locaties.

19

2019_CBS_05532

Vergunningen - vraag van Pleincomité 't Perretje voor het organiseren
van een kersthappening met optredens op het Gaston Roelandtsplein in
Assebroek op zaterdag 14 december 2019 van 20u tot 24u cfr. vorige
edities.

20

2019_CBS_05539

Vergunningen - vraag van FOS 209 De Vrijbuiters vzw voor organiseren
van de jaarlijkse kerstmarkt op zaterdag 14 december 2019 van 14u tot
2u op het scoutsterrein FOS 209, Daverlostraat 140 cfr. vorige edities.

21

2019_CBS_05414

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor de organisatie van
Winterpark Visart in het Graaf Visartpark van vrijdag 20 december
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t.e.m. zondag 22 december 2019.
22

2019_CBS_05536

Vergunningen - vraag van JIN Brugse Vrije voor het organiseren van
een JIN-borrel op vrijdag 20 december 2019 van 20u tot 4u in de
JINlokalen, Sint-Trudostraat 1 in Assebroek.

23

2019_CBS_05489

Vergunningen - aanpakken van een knelpunt bij de organisatie van het
evenement Moods door Cactusmuziekcentrum vzw en Stricto Tempo
vzw i.o. van het stadsbestuur.

24

2019_CBS_03965

Vergunningen - vraag van Wijk Kruisabeele voor de organisatie van een
rommelmarkt in Kruisabeele op zondag 14 juni 2020 van 8u tot 18u.

25

2019_CBS_04663

Vergunningen/terrassen - vraag van uitbater van restaurant Nous in de
Kleine Sint-Amandsstraat 12, tot herzien van de afmetingen van zijn
terras.

26

2019_CBS_05697

Vergunningen/terrassen - aanpassen terrastaks voor horecazaken in
Katelijnestraat als compensatie voor de hinder en het ongemak van de
heraanleg.

27

2019_CBS_05741

Public relations en onthaal - Ceremonie Vredeslicht - woensdag 18
december 2019 om 18u30.

28

2019_CBS_04400

Public relations en onthaal - 50ste Internationaal tornooi Koninklijke
Brugse badmintonclub - vrijdag 17 januari 2020 - 20 u.

29

2019_CBS_05665

Public relations en onthaal - beleefdheidsbezoek ambassadrice van
Frankrijk - dinsdag 21 januari 2020 - 14u.

30

2019_CBS_04677

Communicatie en citymarketing – geboortebos plantactie 2020 Aardenburgse weg.

31

2019_CBS_05410

Europese cel - goedkeuring ESF vervolgproject 'Ant- woord!' ondertekenen projectovereenkomst - naar gemeenteraad.

32

2019_CBS_05409

Europese cel - goedkeuring ESF project 'Op 2 sporen' - ondertekenen
partnerschapsovereenkomst - naar gemeenteraad.

33

2019_CBS_05329

Noord-Zuiddienst - eindafrekening 2019 Feest in 't Park.

34

2019_CBS_05781

Diversiteitsdienst - brochure afscheidsrituelen in verschillende culturen.

MATHIJS GODERIS
Jeugddienst
35

2019_CBS_05211

Jeugddienst - subsidies kleine uitgaven jeugdlokalen 2019 (2) goedkeuren.

36

2019_CBS_05622

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven VI - 2019.

37

2019_CBS_05547

Jeugddienst - Jong Ding - EXPO 2YR BLVRD - toekennen subsidie.

38

2019_CBS_05727

Jeugddienst - subsidie kadervorming in het jeugdwerk IV.

39

2019_CBS_05309

Jeugddienst - subsidies uitbetalen socio-culturele evenementen IV2019.

40

2019_CBS_05209

Jeugddienst - subsidies huren jeugdlokalen 2019 (2).

41

2019_CBS_05610

Jeugddienst - Jong Ding - De Driehoek 2020 - toekennen subsidie.

43

2019_CBS_05152

Jeugddienst - herbevestigen gebruik stedelijk jeugdlokaal
'boerderij/woonhuis Koude Keuken' door KSA Ter Straeten.

44

2019_CBS_05227

Jeugddienst - werkingssubsidies aan Brugse jeugdwerkinitiatieven voor
het werkjaar 2018-2019.

45

2019_CBS_05621

Preventiedienst - drukken van de buurtkranten i.k.v. buurtwerking goedkeuren voorstel - wijze van gunnen - gunning.

46

2019_CBS_05723

Leefmilieu/dierenwelzijn - toekennen van een toelage aan 2
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dierenverenigingen (vzw's) - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
47

2019_CBS_05274

Openbaar domein - leveren en plaatsen van magazijninrichting aanvaarde factuur - toewijzing.

48

2019_CBS_03700

Openbaar domein - onderhoudsbeurt veegwagen 1- DYJ-912 uitvoering door firma Karel De Kegel - aanvaarde factuur.

49

2019_CBS_05488

Openbaar domein - Veemarktstraat - vernieuwen fiets- en voetpad toewijzing - aanvaarde factuur.

50

2019_CBS_05331

Openbaar domein - Oude Zak - plaatsen van fietsbeugels - goedkeuren.

51

2019_CBS_05305

Openbaar domein - raamcontract leveren en lossen van bomen toewijzing.

52

2019_CBS_05225

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van bosgoed toewijzing.

53

2019_CBS_05175

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren en lossen van
sierheesters en vaste planten - ontwerp - wijze van gunnen.

54

2019_CBS_05479

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

55

2019_CBS_05364

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

56

2019_CBS_05360

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
boom - ongunstig.

57

2019_CBS_05518

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
boom - ongunstig.

58

2019_CBS_05434

Openbaar domein - Bossiersgoed - uitbreiding van de groenzone.

59

2019_CBS_05131

Openbaar domein - inrichtingsstudie voor natuurontwikkeling van een
akker en opmaken van een natuurbeheerplan voor het stadsdomein
Foreest te Brugge - ontwerp - wijze van gunnen.

60

2019_CBS_05385

Openbaar domein - herinrichting Werfplein INV18-15 - toewijzing.

61

2019_CBS_04916

Openbaar domein - mobiliteitsplan 2017 - eindverrekening.

62

2019_CBS_05491

Openbaar domein - aanpassingswerken Slachthuisstraat - SintPieterszuidstraat + doorsteek Lodewijk Coiseaukaai - toewijzing.

63

2019_CBS_05441

Openbaar domein - Stationsstraat 22 - uitvoering herstel parkeerzone
voor de woning.

64

2019_CBS_04468

Openbaar domein - Bargeplein - plaatsen betonblokken.

65

2019_CBS_05585

Openbaar domein - aankoop 17 CAD-laptops voor ontwerpen cluster
openbaar domein - goedkeuren.

66

2019_CBS_05268

Openbaar domein - raamcontract vernieuwen van tractoren door
elektrische voertuigen - voorstel - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

67

2019_CBS_05603

Eigendommen - concessie oud badengebouw Pop-Up Zeebrugge goedkeuring addendum 1 concessieovereenkomst.

68

2019_CBS_05632

Eigendommen - Karel van Manderstraat 115 – vraag tijdelijk kosteloos
gebruik voormalig kerkgebouw Sint-Franciscus van Assisi voor de
organisatie van de Lokaalmarkt.

69

2019_CBS_05537

Financiën/FA - decretale rapportering van de financieel directeur tussentijdse rapportering 3e kwartaal 2019.

70

2019_CBS_05623

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2019/11.
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71

2019_CBS_05508

Financiën/fiscaliteit - taxi's 2019 - kohier.

72

2019_CBS_05506

Financiën/fiscaliteit - verhuur van voertuigen met bestuurder 2019 kohier.

73

2019_CBS_04354

Financiën/fiscaliteit - betaalde ambtshalve ontheffingen belasting op het
plaatsen van een strandcabine aanslagjaar 2019.

74

2019_CBS_04906

Financiën/fiscaliteit - kohier algemene milieubelasting - overig 2019.

75

2019_CBS_05057

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing tijdelijk gebruik openbare
weg - aj 2018 - MNM Vlaamse omroep.

76

2019_CBS_05050

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

77

2019_CBS_05052

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

78

2019_CBS_05291

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 9e kohier - aanslagjaar 2019.

79

2019_CBS_05334

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

80

2019_CBS_05683

Algemeen bestuur - kennisname standpunt Ethias + goedkeuren.

81

2019_CBS_05751

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

82

2019_CBS_05752

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

83

2019_CBS_05643

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 18 december 2019 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

84

2019_CBS_05639

Geschillen - weigering van de voltrekking van het huwelijk.

85

2019_CBS_05577

Geschillen - weigering registratie verklaring wettelijke samenwoonst.

FRANKY DEMON
86

2019_CBS_05721

DRO/sector Unesco - Boeveriestraat 73 - BOEVERIE - bouwproject
Boeveriestraat - kennisname beroep en adviesvraag Deputatie.

87

2019_CBS_05696

DRO/sector Unesco - Biddersstraat 48 - schilderen van de gevel kennisname beroep en adviesvraag Deputatie.

88

2019_CBS_05666

DRO/sector Unesco - Kardinaal Mercierstraat 57 - verbouwen van een
eengezinswoning - kennisname beslissing Deputatie
(beroepsprocedure).

89

2019_CBS_05735

DRO/sector Unesco - Sint-Annaplein 15+ - Telenet Group - vervangen
van galmborden in kerktoren - adviesvraag Departement Omgeving
(voorwaardelijk gunstig).

90

2019_CBS_05755

DRO/sector Unesco - Groeninge 43 - verbouwen eengezinswoning en
afbreken aanbouw.

91

2019_CBS_05745

DRO/sector Unesco - Coupure 30 - Sign & Facade - inrichten van
nieuwe publiciteit met indirect verlichte letters.

92

2019_CBS_05733

DRO/sector Unesco - Vlamingstraat 44-48 - Dedet - plaatsen van een
luifel en installeren van verwarmingselementen aan de gevel weigeren.

93

2019_CBS_05743

DRO/sector Unesco - Noordzandstraat 21 - E-GAB NV - regulariseren
van een haaks opschrift Scotch & Soda.

94

2019_CBS_05746

DRO/sector Unesco - Hauwerstraat 17 - plaatsen zonneluifel, opschrift
met indirecte verlichting en gevelverlichting en bepleisteren gevel deels gunstig, deels ongunstig.
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95

2019_CBS_05753

DRO/sector Unesco - Sint-Amandsstraat 16 - verbouwen van een winkel
tot een horecazaak op de eerste en de tweede verdieping en een
private ruimte op zolder.

96

2019_CBS_05766

DRO/sector Unesco - Wulfhagestraat 15 - Secundair Onderwijs Karel de
Goede - wijzigen bestemming van handelshuis naar gebouw met
schooldoeleinden.

97

2019_CBS_05759

DRO/sector Noord - Rederskaai 41/A5 - bestemmingswijziging van
handelszaak naar appartement - kennisname beslissing Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

98

2019_CBS_05788

DRO/sector Noord - Dudzeelse Steenweg - Dumobil Construct - bouwen
van 12 stapelwoningen en het uitbreiden van een bestaande woning
met kantoorfunctie - weigeren.

99

2019_CBS_05792

DRO/sector Noord - Sint-Pietersmolenstraat 27 - Bouw- en
Houtonderneming Verstraete - slopen van een eengezinswoning,
bouwen van 12 woningen en herinrichten bijgebouw - kosteloze
grondafstand, rooilijnen en zaak der wegen (naar gemeenteraad).

100

2019_CBS_05714

DRO/sector West - Tillegemstraat - bouwen van een woning na het
gedeeltelijk ontbossen van het terrein - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure).

101

2019_CBS_05705

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 459 - bouwen van garages weigeren.

102

2019_CBS_05710

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 345 - COLIM - uitbreiden van een
parking.

103

2019_CBS_05679

DRO/sector Oost - Tulpenstraat 7-9-11 - Novus Projects - slopen
woning en bouwen 13 eengezinswoningen - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure).

104

2019_CBS_05738

DRO/sector Oost - Lodewijk van Malestraat nrs. 24 tot en met 40 Danneels Development NV - slopen van gebouwen, verkavelen van 5
percelen voor nieuwbouw van 19 woningen, renoveren van 2 panden
tot 3 woningen, aanleggen wegenis en groenzones met overdracht aan
openbaar domein - 'zaak der wegen' naar gemeenteraad.

105

2019_CBS_05686

DRO/sector Oost - Begoniastraat 52 - BVBA Woningbouw Blomme bouwen van een eengezinswoning met inpandige garage.

106

2019_CBS_05767

DRO/sector Oost - Leenhof 16 - bouwen van twee woningen.

107

2019_CBS_05688

DRO/sector Oost - Sint-Trudostraat 84-86 - slopen van 2 halfopen
woningen.

108

2019_CBS_05684

DRO/sector Oost - Brieversweg 267 - functiewijziging van
eengezinswoning naar vakantiewoning.

109

2019_CBS_05685

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 57 - functiewijziging van
eengezinswoning naar vakantiewoning.

110

2019_CBS_05709

DRO/sector Oost - Vrijheidsstraat 68 - renoveren eengezinswoning en
functiewijziging naar vakantiewoning.

111

2019_CBS_05706

DRO/sector Oost - Zeventorensstraat 17 A - regulariseren en aanleggen
bijkomende verharding in voortuin.

112

2019_CBS_05715

DRO/woondienst - Guido Gezellelaan 25 - schrapping
leegstandsregister.

113

2019_CBS_05446

DRO/woondienst - Gentpoortvest 10 - schrapping leegstandsregister.

114

2019_CBS_05720

DRO/woondienst - Katelijnestraat 136 bus 101 - opname
leegstandsregister.

115

2019_CBS_05606

DRO/woondienst - Pathoekeweg 28 - opname leegstandsregister.
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116

2019_CBS_01354

DRO/woondienst - Dorpsplein 9 - opname leegstandsregister.

117

2019_CBS_01774

DRO/woondienst - Lange Vesting 128 - opname leegstandsregister.

118

2019_CBS_05747

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

119

2019_CBS_05804

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

120

2019_CBS_05702

DRO/woondienst - leegstand - goedkeuring reglement registratie - naar
gemeenteraad.

121

2019_CBS_05701

DRO/woondienst - verwaarlozing - goedkeuring reglement registratie naar gemeenteraad.

122

2019_CBS_05754

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

123

2019_CBS_05671

Leefmilieu - versterking toezicht: aankoop Ipad.

124

2019_CBS_05669

Leefmilieu - vergunning S&R - verzoek tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden door niet-exploitant - kennisgeving beslissing
deputatie over het beroep tegen de beslissing van het college (niet
ingaan op verzoek tot bijstellen voorwaarden).

125

2019_CBS_05785

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie voor de omgevingsvergunning
van nv Aquafin voor hernieuwen vergunning
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en slibverwerkingsinstallatie
(CSVI).

126

2019_CBS_05670

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Los Mosqueteros voor afwijking
op de geluidsnormen voor een DJ-set op Oudejaarsavond 31 december
2019 in pop-up 'Dankbar' van 21u tot 4u.

127

2019_CBS_05660

Sportdienst - toewijzing aankoop beweegcontainer.

128

2019_CBS_05676

Sportdienst - sluitingsdagen stedelijke sportinfrastructuur 2020.

129

2019_CBS_05560

Sportdienst - zwembaden Jan Guilini en Interbad - sluitingsdagen 2020
en uit te voeren werken.

130

2019_CBS_05252

Sportdienst - vastleggen programma stedelijke sportkampen 2020.

131

2019_CBS_05659

Sportdienst - samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge-KAVVV&FEDES
vzw - goedkeuring - naar gemeenteraad.

132

2019_CBS_05013

Sportdienst - structurele samenwerking Howest i.h.k.v. Bruggelingen
aanzetten tot beweging - naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
133

2019_CBS_05074

Toerisme - organisatie toeristische wandelingen op afroep in 2020.

ANN SOETE
134

2019_CBS_05567

Onderwijs - Stedelijke Academie DKO - aankoop 3D printer.

135

2019_CBS_05758

Onderwijs - Stedelijke Academie DKO - verlenging aankopen
audiovisueel materiaal tijdens het schooljaar 2019- 2020
(raamcontracten).

136

2019_CBS_05470

Onderwijs - Ministerie van Onderwijs en Vorming - aanstellingen
basisonderwijs - werkingsbudget 2019-2020.

137

2019_CBS_05204

Onderwijs - administratief personeel - vakantieregeling 2020.

138

2019_CBS_05717

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten - aanstelling in uren
pedagogische coördinatie.

NICO BLONTROCK
139

2019_CBS_05516

Cultuurcentrum - leveren van laserprojectoren voor Cultuurcentrum ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuren.
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140

2019_CBS_05522

Cultuurbeleidscoördinator - Kunst Adelt Steenbrugge - subsidie
toneelvoorstelling "De schoonzusters".

141

2019_CBS_05125

Bibliotheek - aankoop pyxis-conservatiedozen 2019.

142

2019_CBS_05557

Bibliotheek - veiling Antiquariaat Van De Wiele oktober 2019.

143

2019_CBS_05692

Musea - ruilovereenkomst Plus Magazine 2020.

144

2019_CBS_05680

Musea - ruilovereenkomst Knack Club 2020.

145

2019_CBS_05601

Musea - restauratie polychromie in Gruuthusepaleis - ratificatie.

146

2019_CBS_05598

Musea - museumbibliotheek - aankoop van boeken ter vervollediging
van de collectie.

147

2019_CBS_05631

Musea - ratificatie betaling factuur voor scenografie voor tentoonstelling
"Meesters van de Spaanse Barok" in Hospitaalmuseum.

148

2019_CBS_05614

Musea - ratificatie betaling factuur voor restauratie van het schilderij
"De zeven Vreugden van de maagd" van Lanceloot Blondeel.

149

2019_CBS_05796

Musea - aankoop van een aantal stukken die op 6 december 2019
zouden geveild worden bij Veilinghuis Bonte.

150

2019_CBS_05641

Musea - aanbesteding productie zitmeubilair Opfrissing
Groeningemuseum en tijdelijke sluiting Groeningemuseum.

151

2019_CBS_05811

Musea - vernieuwing vloerbekleding 'Opfrissing Groeningemuseum' goedkeuren gunning.

152

2019_CBS_05801

Musea - productie scenografie 'Opfrissing Groeningemuseum en
tentoonstelling Van Eyck in Brugge' - gunning.

153

2019_CBS_05732

Archief - straatbenamingen - principebeslissing - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
154

2019_CBS_05483

Informatica - vervanging serverinfrastructuur - goedkeuren.

155

2019_CBS_05463

Informatica - vervanging infoblox infrastructuur - goedkeuren.

156

2019_CBS_05477

Informatica - uitbreiding 3PAR Storage - goedkeuren.

157

2019_CBS_04704

PB/gebouwen - Conservatorium - uitvoeren van kleurhistorisch
onderzoek interieur en exterieur aan het Conservatorium, Sint
Jakobsstraat 23 en de Republiek, Sint Jakobsstraat 36 te Brugge.

158

2019_CBS_04988

PB/gebouwen - bijkomende asbestverwijdering van gipsisolatieleidingen in de stookplaats van het Belfort.

159

2019_CBS_05133

PB/gebouwen - riolering petanqueclub, conciërgewoning, schuttersgilde,
Blauwkasteelweg 28 te Brugge - toewijzing (3P/2018/1856).

160

2019_CBS_05407

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

161

2019_CBS_05616

PB/gebouwen - asbestverwijdering gipsisolatie en plaatsen nieuwe
leidingisolatie - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van
gunnen - naar gemeenteraad.

162

2019_CBS_05435

Drukkerij en economaat - aankoop omslagvulmachine voor Huis van de
Bruggeling.

163

2019_CBS_05466

Leefmilieu/energie - gunnen dynamisch klimaat dashboard voor de stad
Brugge opvolging en rapportering Burgemeestersconvenant.

165

2019_CBS_05271

Leefmilieu/energie - FLAVOUR - aanbesteding.

166

2019_CBS_05381

Leefmilieu/energie - aankoop meettoestel voor de meting van
blauwalgen en totaal chlorophyl.
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167

2019_CBS_05731

B-punt - Leefmilieu/energie - aankoop van 2 fijnstofmeters voor de
meting van PM10, PM2,5 en PM1,0 met software voor automatische
verwerking van de meetresultaten voor een totaal bedrag van
80.419,81 EUR bij de firma Envitec/Envicontrol.

MARTINE MATTHYS
168

2019_CBS_05336

Personeel & organisatie - aanwijzing van vaststeller gemeentelijke
administratieve sancties - naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
169

2019_CBS_05573

Werk en ondernemen - tombola - aanvraag om toelating tot het
inrichten van een tombola - VZW Orde van de Pret.

170

2019_CBS_05588

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - VZW Brugse Zandfeesten West- Brugge - Zandfeesten
07/07 - 04/08 - 22/09/2019.

171

2019_CBS_05604

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Atelier Miete Confiete DIY Brugge oktober 2019.

172

2019_CBS_05569

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - uitbetaling - Shopping Smedenstraat Braderie juni & oktober 2019.

173

2019_CBS_04664

Werk en ondernemen - aanvraag toelage pop-up - Dudzeelse Steenweg
706 te Dudzele - Que Tapa.

174

2019_CBS_00269

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid (winkelconcept) Kafé Keramiek (Assebroek).

175

2019_CBS_05580

Werk en ondernemen - openbare woensdagmarkt - overname
standplaats met uitbreiding aantal meters - uitbreiding aantal meters
standplaats.

176

2019_CBS_05633

Werk en ondernemen - openbare zaterdagmarkt - overname
standplaats en wijziging specificatie.

177

2019_CBS_05644

Werk en ondernemen - openbare zaterdagmarkt - intrekking
abonnement.

178

2019_CBS_02746

Werk en ondernemen - nieuw toelagereglement impulsbeleid voor
Brugse land- en tuinbouwbedrijven - naar gemeenteraad.

179

2019_CBS_05564

Werk en ondernemen - samenwerkingsovereenkomst van de
vernieuwde versie van de Economische kaart POM West - Vlaanderen naar gemeenteraad.

180

2019_CBS_03325

Werk en ondernemen - schrappen terugbetaling opstartkost KBO - naar
gemeenteraad.

181

2019_CBS_05651

Werk en ondernemen - projectoproep rijbewijzen i.f.v. doorstroom
sociale economie - goedkeuring uitgave Footstep.

182

2019_CBS_05534

Flankerend onderwijsbeleid - verlenging project Brede School.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
183

2019_CBS_00873

Hoofdcoördinator - beurs- en congresgebouw -plan van aanpak en
beslissingen rond exploitatie.

184

2019_CBS_05541

Mobiliteit - Lisstraat - terugkoppeling bevraging en beslissing
parkeerorganisatie.

185

2019_CBS_05072

Mobiliteit - R30 - aanpassing oversteekplaatsen voor blinde en
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slechtziende personen - PCV-dossier.
186

2019_CBS_05169

Mobiliteit - Koning Albert I-laan x Wittemolenstraat - verhogen
oversteekbaarheid.

187

2019_CBS_05456

Mobiliteit - Sparrenstraat - terugkoppeling bevraging.

188

2019_CBS_05571

Mobiliteit - Heidelbergstraat - heroverweging plaatsen van paaltjes ter
bescherming van het fietspad.

189

2019_CBS_05284

Communicatie en citymarketing - ondersteuning burgerinitiatief
Knikjesstraat - principiële goedkeuring.

MATHIJS GODERIS
190

2019_CBS_05597

Jeugddienst - organisatie Tour Elentrik wijk Babbaert (Sint-Kruis) en
stationsbuurt Zeebrugge.

191

2019_CBS_04894

Jeugddienst/Brugge studentenstad - goedkeuring overeenkomsten voor
uitbating The Student Village & Cachot - naar gemeenteraad.

192

2019_CBS_05512

Preventiedienst - afstemming stedelijk buurtwerk/Mintusdienstencentra: beheersovereenkomst - naar gemeenteraad.

193

2019_CBS_05657

Preventiedienst - verzekering vrijwilligers bij organisatie fietsexamens
door de stad langs VERO's in deelgemeentes.

194

2019_CBS_05627

Leefmilieu/dierenwelzijn - kunstwerk dierengedenkplaats Koude Keuken
- gunning.

MERCEDES VAN VOLCEM
195

2019_CBS_05527

Openbaar domein - kiosk Graaf Visartpark - principebeslissing.

196

2019_CBS_05501

Openbaar domein - heraanleg ’t Zand - goedkeuren proces-verbaal van
voorlopige oplevering.

197

2019_CBS_05538

Eigendommen - concessie indoor-skatepark Sint-Michiels, Grasdreef 5 aanstellingsprocedure.

198

2019_CBS_05431

Financiën/fiscaliteit - belastingreglement op de taxi's en verhuur van
voertuigen met bestuurder - vaststellen - naar gemeenteraad.

199

2019_CBS_05593

Financiën/fiscaliteit - belastingreglement op het verstrekken van logies
- naar gemeenteraad.

200

2019_CBS_05220

Algemeen bestuur - gemeentelijke tarieven sanering voor 2020.

FRANKY DEMON
201

2019_CBS_05748

DRO/directie en algemene zaken - regelgeving vakantiewoningen in de
randgemeenten - naar gemeenteraad.

202

2019_CBS_02051

DRO/sector Noord - RUP Vissershaven - aanpassingen na plenaire
vergadering over voorontwerp d.d. november 2018.

203

2019_CBS_05800

Leefmilieu - adviesvraag van de Provincie voor omgevingsvergunning
m.b.t. regulariseren stal en uitbreiding exploitatie.

204

2019_CBS_05663

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Comité voor Initiatief Brugge vzw
voor een afwijking op de geluidsnormen n.a.v. Brugge Feest 2019 op 't
Zand op 31 december 2019.

PHILIP PIERINS
205

2019_CBS_05581

Werk en Ondernemen - taxibeleid 2020 – nieuw reglement voor de
standplaatstaxi's en retributiereglement - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
207

2019_CBS_05476

PB/gebouwen - verbouwen van een voormalige loods met woning tot
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indoor skatepark met uitbating, Grasdreef 5 - goedkeuren ontwerp,
lastvoorwaarden en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

MARTINE MATTHYS
208

2019_CBS_05130

Personeel & organisatie - aanpassingen rechtspositieregeling - naar
gemeenteraad.

209

2019_CBS_05656

Personeel & organisatie - evaluatietraject Algemeen Directeur in de
proeftijd - kennisname evaluatieresultaat proeftijd - naar
gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
210

2019_CBS_05821

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 17 december 2019 - punten
voor de agenda.

211

2019_CBS_04834

Vergunningen - vraag van Cultuurcentrum Brugge om een
aandachtstrekker op te hangen aan de Bogardenkapel, Katelijnestraat
86 t.g.v. BruggeFoto2019 van vrijdag 6 december t.e.m. zondag 5
januari 2020.

212

2019_CBS_05150

Vergunningen - vraag van vzw De Brugse IJsberen om elke
zondagvoormiddag vanaf heden tot en met 31/05/2020 de wekelijkse
zwemtrainingen te mogen organiseren in de vijver van het domein
Koude Keuken.

213

2019_CBS_05835

Public relations en onthaal - nieuwjaarsborrel (gedecentraliseerd)
Lissewege - Zeebrugge/Zwankendamme - Dudzele.

FRANKY DEMON
214

2019_CBS_05849

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

215

2019_CBS_05712

DRO/sector West - Grote Moerstraat 58 - bouwen van een woning.

ANN SOETE
216

2019_CBS_05611

Cluster Klant - tarieven crematies en plechtigheden - naar
gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
217

2019_CBS_05840

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

MARTINE MATTHYS
218

2019_CBS_05778

Welzijn - Rode Neuzen Dag Stad 2019.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
219

2018_CBS_04730

Financiën/PBB - organisatiebeheersing financiën stad en OCMW Brugge
- het visum en het vrijwillig financieel beleidsadvies - naar
gemeenteraad.

ANN SOETE
220

2019_CBS_05654

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