College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 9 december 2019

DIRK DE FAUW
1

2019_CBS_05630

Mobiliteit - subsidiedossier veilige schoolomgeving 2019 - principiële
goedkeuring.

2

2019_CBS_05855

Mobiliteit - Rustenburgwijk - terugkoppeling bewonersbevraging.

3

2019_CBS_05144

Vergunningen - Sterrenstoet in de binnenstad op zaterdag 21 en
zondag 22 december 2019.

4

2019_CBS_05878

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

5

2019_CBS_05672

Vergunningen - vraag van circus Tik Tak (theatercircus zonder dieren)
om in de periode 12 december 2019-8 januari 2020 de tent te mogen
opslaan in Brugge.

6

2019_CBS_05674

Vergunningen - vraag van dienst public relations en onthaal voor de
organisatie van de 10de editie van de nieuwjaarsborrel 2020 voor alle
Bruggelingen op zondag 5 januari 2020 om 11u45 op de Burg.

7

2019_CBS_05620

Vergunningen - plaatsen van een partytent voor de gevel van Liu Jo
Brugge, Sint-Amandsstraat 41, op vrijdag 13 maart 2020 i.h.k.v. een
modeshow.

8

2019_CBS_05592

Vergunningen - vraag van Stoffencircus voor de organisatie van
stoffenmarkt op 't Zand op zondag 22 maart 2020 en zondag 11
oktober 2020.

9

2019_CBS_04519

Vergunningen - vakantiehappening "Wallonië in Vlaanderen" van vrijdag
20 t.e.m. zondag 22 maart 2020.

10

2019_CBS_05909

Communicatie en citymarketing - aankoop duurzame drinkwaterflessen
stadspersoneel.

11

2019_CBS_05916

Algemeen directeur - interne communicatie - inschakelen vrijwilligers
nieuwjaarsfeest 10.01.2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
12

2019_CBS_05655

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

13

2019_CBS_05718

Openbaar domein - Vossenslag - vernieuwen toplaag - uitvoering
binnen raamcontract KWS 2017.

14

2019_CBS_05716

Openbaar domein - Moerkerkse Steenweg (R30 - Prins Leopoldstraat) vernieuwen toplaag - uitvoering binnen raamcontract KWS 2017.

15

2019_CBS_05474

Openbaar domein - toelage voor tuinbouw- en
bebloemingsverenigingen 2018.

16

2019_CBS_05559

Openbaar domein - opmaak bijenplan - aanvaarde factuur - toewijzing.

17

2019_CBS_05595

Eigendommen - residentie ERASMUS - belanghebbenden - aanstellen
syndicus.

18

2019_CBS_05193

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen verstrekken van logies
aanslagjaar 2019 (min-aanrekeningen).

19

2019_CBS_05194

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen activeringsheffing
aanslagjaar 2018 (min-aanrekeningen).

20

2019_CBS_05076

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift openbare weg 2018 - The
Factory BVBA (gunstig).
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21

2019_CBS_05062

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing tijdelijk gebruik openbare
weg - aanslagjaar 2019.

22

2019_CBS_05765

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op het verstrekken van logies 1ste semester 2019 - 4de kohier.

23

2019_CBS_05762

Financiën/fiscaliteit - 3de kohier belasting op het verstrekken van logies
- 1ste semester 2019.

24

2019_CBS_05079

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - algemene
milieubelasting - aanslagjaar 2018.

25

2019_CBS_03735

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen bedrijvenbelasting en/of
milieubelasting 2018.

26

2019_CBS_05786

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen activeringsheffing
aanslagjaar 2018.

27

2019_CBS_05080

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen belasting op vervoer van
personen met een politievoertuig - aanslagjaar 2019 - niet betaald.

28

2019_CBS_05081

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

29

2019_CBS_05065

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift openbare weg 2018 - art
000274 - Claridge GCV - ongunstig.

30

2019_CBS_03334

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift The Frontline Company
BVBA - tijdelijk gebruik openbare weg 2018 - ongunstig.

31

2019_CBS_05876

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

FRANKY DEMON
32

2019_CBS_03829

DRO/sector Unesco - Admiraal Keyesplein 7- restauratietoelage definitieve toekenning - uitbetaling subsidiebedrag - naar
gemeenteraad.

33

2019_CBS_05812

DRO/sector Unesco - Gistelse Steenweg 73 - goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

34

2019_CBS_05820

DRO/sector Unesco - Doornstraat 75 - principiële goedkeuring subsidie
Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

35

2019_CBS_05722

DRO/sector Unesco - Ontvangersstraat 4 - plaatsen van zonnepanelen kennisname beroep en adviesvraag Deputatie.

36

2019_CBS_05882

DRO/sector Unesco - Bilkske 68 - plaatsen van zonnepanelen weigeren.

37

2019_CBS_05888

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 11 - wijzigen van functie naar 4
gastenkamers (deels regularisatie).

38

2019_CBS_05896

DRO/sector Unesco - Katelijnestraat/Arsenaalstraat - Stad Brugge heraanleggen van de Katelijnestraat en Arsenaalstraat.

39

2019_CBS_05899

DRO/sector Noord - Baron de Maerelaan 52-54 - verbouwen en
functiewijziging van 2 winkels naar 2 appartementen - weigeren.

40

2019_CBS_05932

DRO/sector Noord - Barlenhuisstraat 1 - Gassco - heraanleg parking,
slopen en herbouwen loods, actualiseren vergunningstoestand adviesvraag GOVC.

41

2019_CBS_05917

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 41 - I.V.B.O. - vervangen en bouwen
van tanks en silo's - adviesvraag Departement Omgeving (gunstig met
voorwaarden).

42

2019_CBS_05915

DRO/sector Noord - Albert II-dam - Total Belgium - slopen van een
technisch lokaal TOTAL depot Zeebrugge (gunstig met voorwaarden).
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43

2019_CBS_05914

DRO/sector Noord - Lodewijk Coiseaukaai 160 - Cimenteries CBR
Cementbedrijven - herinrichten bedrijfssite en veranderen exploitatie
betoncentrale.

44

2019_CBS_05913

DRO/sector Noord - Vismijnstraat 13 - functiewijziging naar
chocoladewinkel en plaatsen van 4 publiciteitsmiddelen - weigeren.

45

2019_CBS_05910

DRO/ sector Noord - Fort Lapin 41 - regulariseren uithangbord weigeren.

46

2019_CBS_05881

DRO/sector West - Stokveldelaan 45 - aanbouwen van veranda.

47

2019_CBS_05891

DRO/sector West - Sint-Baafsstraat 12 - Polderwind - regulariseren van
10 appartementen.

48

2019_CBS_05889

DRO/sector West - Hogeweg 136A - Invest J.D.R. - bouwen en
exploiteren woonzorgcentrum.

49

2019_CBS_05827

DRO/sector Oost - Keizerstraat 4 - uitbreiden van een woning met
aanbouw.

50

2019_CBS_05829

DRO/sector Oost - Camiel Van den Busschestraat 35 - plaatsen van een
dakraam.

51

2019_CBS_05833

DRO/sector Oost - Filips Wielantstraat 4 - bekleden van wachtgevel met
isolatie en afwerkingslaag.

52

2019_CBS_05831

DRO/sector Oost - Odegemstraat 4 - verbouwen en uitbreiden
bestaande woning, na afbraak bestaande achterbouw.

53

2019_CBS_05834

DRO/sector Oost - Margareta van Vlaanderenstraat 25 - aanbouwen
garage en afbreken stalling weigeren.

54

2019_CBS_05880

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

55

2019_CBS_05885

Leefmilieu - adviesvraag van provincie West- Vlaanderen voor de
omgevingsvergunning van Fluvius System Operator voor hernieuwen
gasontspanningsinstallatie (M. Gerardsstraat - R04).

56

2019_CBS_05893

Leefmilieu - adviesvraag van departement omgeving voor de
omgevingsvergunning van Elia Asset nv voor uitbreiden cabinegebouw
en exploiteren hoogspanningsstation BRUGGE ZUID.

57

2019_CBS_05756

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Pleincomité 't Perretje voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op de kersthappening op
het Gaston Roelandtsplein Assebroek op zaterdag 14 december 2019.

58

2019_CBS_05931

Leefmilieu - aanvraag ingediend door vzw Binnenstad voor een
afwijking op de geluidsnormen voor 2 optredens tijdens de kerstmarkt
t.v.v. Warmste Week in de tuin op vrijdag 20 december 2019.

59

2019_CBS_03614

Sportdienst - aanstellen lesgevers seniorensportacademie septemberdecember 2019 - ter ratificatie.

60

2019_CBS_05372

Sportdienst - goedkeuren gunning lesgevers en organisatie stedelijk
aanbod seniorensport 2020.

PHILIP PIERINS
61

2019_CBS_05772

Taxivergunningen - adreswijziging - maatschappelijke- en
exploitatiezetel van Taxi Brugge - kennisname.

62

2019_CBS_05860

Taxivergunningen – hernieuwing VVB-vergunning voor 5 jaar &
combivoertuig (voertuig met herkenningteken 1162).

63

2019_CBS_05854

Toerisme - verlenging samenwerking Meltwater voor internationale
mediamonitoring Visit Bruges.

64

2019_CBS_05816

Toerisme - promotieactie 2019 met Toerisme Vlaanderen i.f.v. Vlaamse
Meesters.
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ANN SOETE
65

2019_CBS_05859

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten - verlofaanvragen.

66

2019_CBS_05757

Onderwijs - Conservatorium - personeelsbesluit niet- gesubsidieerd
personeel.

67

2019_CBS_05867

Onderwijs - Academie DKO - kandidatuur van levend model schooljaar
2019-2020.

68

2019_CBS_05832

Onderwijs - Stedelijk basisonderwijs - aanvraag affectatie vanaf 1
december 2019 van een leerkracht lichamelijke opvoeding - aanvraag
TAO.

69

2019_CBS_05698

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

70

2019_CBS_05861

Bevolking - ambtelijke afvoering uit het bevolkings-, wacht- en
vreemdelingenregister.

71

2019_CBS_05699

Bevolking - verwijderen ambtelijke afvoering uit het bevolkingsregister
- goedkeuren.

72

2019_CBS_05809

Bevolking - verwijderen ambtelijke inschrijving uit het
bevolkingsregister - goedkeuren.

73

2019_CBS_05769

Bevolking - verwijderen adresverandering uit het bevolkingsregister goedkeuren.

74

2019_CBS_05918

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus-100-jarigen januari 2020.

75

2019_CBS_05566

Bevolking - stadsgeschenk voor de 100-jarigen 2020 - goedkeuren.

NICO BLONTROCK
76

2019_CBS_05790

Organiseren - vraag van The Bare Necessities, tot vrijstelling
huurkosten van de J. Ryelandtzaal voor hun jaarlijkse benefiet
kerstconcerten zaterdag op 14 en zondag 15 december 2019 ten
voordele van een goed doel.

77

2019_CBS_05734

Musea - sluiting museumshops i.k.v. jaarlijkse inventaris.

78

2019_CBS_05602

Musea - signalisatie Gruuthusesite - bijkomende verrekening.

79

2019_CBS_05783

Musea - aanbesteding lichtregie opfrissing Groeningemuseum.

80

2019_CBS_05879

Musea - affichecampagne in NMBS-station Brugge ter promotie van
permanente collectie.

81

2019_CBS_05845

Musea - affichecampagne in NMBS-station Brugge ter promotie van
tijdelijke tentoonstellingen.

82

2019_CBS_05728

Musea - partnerships culturele binnen- en buitenlandse media 2020 goedkeuren.

83

2019_CBS_05806

Musea - aankoop van ledverlichtingsarmaturen voor de grote kapel van
het Sint-Janshospitaal - ontwerp, wijze van gunnen en gunning.

84

2019_CBS_05907

Musea - Raakvlak - verlenging overeenkomst met statutaire
draagkracht tussen Raakvlak, de beherende gemeente Stad Brugge en
de deelnemende gemeentes - naar gemeenteraad.

85

2019_CBS_05578

Bibliotheek - verlenging abonnementen Go Press en Press Reader met 1
jaar (2020).

86

2019_CBS_05877

Bibliotheek - wijziging startdatum bruikleen ms. 131 naar 3.12 i.p.v.
6.12.

87

2019_CBS_05856

Cultuurbeleidscoördinator - toneelvereniging 't Madeleintje - subsidie
toneelvoorstelling "Ketchup en sangria".
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MINOU ESQUENET
88

2019_CBS_04569

PB/gebouwen - saneren van ondergrondse tanks (perceel 2: lekkende
tanks) (7 stuks), diverse stadsgebouwen - goedkeuren verrekening nr.
5 - naar gemeenteraad.

89

2019_CBS_05387

PB/gebouwen - vernieuwen van dak na stormschade, Daverlocomplex,
Dries 2 - ontwerp en wijze van gunnen + toewijzing.

90

2019_CBS_04650

PB/gebouwen - plaatsen van een afsluitbare en overdekte
fietsenberging aan AC Daverlo, Dries 2 - toewijzing.

91

2019_CBS_05749

Leefmilieu/energie - winnaars Bruggesmaakt 2019.

92

2019_CBS_03025

Leefmilieu/energie - subsidiedossier klimaat goedgekeurd.

93

2019_CBS_05694

Leefmilieu/energie - overal stroomversnellers - uitvoering en toewijzing
van de subsidieprojecten zonnepanelen en elektrische deelauto's - niet
gunning.

MARTINE MATTHYS
94

2019_CBS_05828

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

95

2019_CBS_05920

Personeel & organisatie - cluster openbaar domein, arbeider in
contractueel verband - ontslag wegens dringende reden - ter
kennisgeving .

96

2019_CBS_05922

Personeel & organisatie - cluster openbaar domein, arbeider in
contractueel verband - ontslag wegens dringende reden - ter
kennisgeving.

97

2019_CBS_05905

Personeel & organisatie - cluster vrije tijd/sportdienst - ontslag.

PABLO ANNYS
98

2019_CBS_05780

Werk en ondernemen - uitbetaling van een toelage voor de heropbouw
en herinrichting van een leegstaand handelspand, Genthof 35.

99

2019_CBS_05819

Werk en ondernemen - openbare zaterdagmarkt - intrekking
abonnement ZA Business Group.

100

2019_CBS_05868

Werk en ondernemen - intrekking vaste standplaats ambulante handel Leprevan BVBA - op Simon Stevinplein.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
101

2019_CBS_05542

Mobiliteit - Phare-Stationslaan: finalisatie projectnota i.f.v. organisatie
projectstuurgroep.

102

2019_CBS_04565

Mobiliteit - startnota doortocht N367 Gistelse Steenweg (N31 Olympialaan).

103

2019_CBS_05966

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

104

2019_CBS_05677

Algemeen directeur - vraag om het clusterhoofd en de sectorhoofden
openbaar domein te machtigen voor verhoren/verklaringen n.a.v.
ongevallen die te maken hebben met de staat van de wegenis of het
openbaar domein.

105

2019_CBS_05822

Noord-Zuiddienst - noodhulp Burkina Faso (interne vluchtelingencrisis)
- naar gemeenteraad.
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MERCEDES VAN VOLCEM
108

2019_CBS_01369

Openbaar domein - visievorming begraafplaatsen.

109

2019_CBS_05693

Eigendommen - principebesluit verkoop woning gelegen te 8200 Brugge
(Sint-Andries) - Zeeweg 88.

FRANKY DEMON
110

2019_CBS_05863

DRO/sector Unesco - Boeveriestraat 51 - regulariseren terrasleuning en
houten achtergevel - weigeren.

111

2019_CBS_05911

DRO/sector Noord - Dudzeelse Steenweg 173 - bouwen van een nieuwe
woning met aanhorigheden, na sloop bestaande bebouwing.

112

2019_CBS_05908

DRO/sector West - Noordveldstraat - verkavelen van een perceel in 2
kavels - weigeren.

PHILIP PIERINS
113

2019_CBS_05770

Toerisme - vooronderzoek website Visit Bruges.

114

2019_CBS_05875

Toerisme - SEO optimalisatie website visitbruges.be.

ANN SOETE
115

2019_CBS_05763

Onderwijs - Stedelijke Academie DKO – aankoop volgens raamcontract
van audiovisueel materiaal dienstjaar 2019.

NICO BLONTROCK
116

2019_CBS_05862

Musea - subsidieaanvraag voor Kenniscentrum vzw voor 2020 voor
aanwerving van een projectmedewerker verhuis erfgoedfabriek voor de
duur van 2 jaar.

117

2019_CBS_05096

Musea - sluiting van locaties van Musea Brugge op maandag 16 maart
2020 n.a.v. een teamdag voor alle medewerkers.

118

2019_CBS_05737

Cultuurbeleidscoördinator - 25-jarig bestaan Samana LissewegeZwankendamme - ondersteuning jubileum vereniging.

119

2019_CBS_05864

Cultuurbeleidscoördinator - uitzenden op groot scherm van de
wedstrijden van het EK voetbal 2020.

MINOU ESQUENET
120

2019_CBS_05262

PB/gebouwen - principiële goedkeuring voor het plaatsen van nieuwe
vloerbekleding in de burelen op de hoogste verdieping, Buiten de
Smedenpoort 2.

121

2019_CBS_05626

Leefmilieu/energie - uitbetaling toelage De Schakelaar 2de helft 2019.

PABLO ANNYS
122

2019_CBS_04910

Werk en ondernemen - herziening kermiskalender.

Aanvullende agenda
FRANKY DEMON
123

2019_CBS_05988

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

124

2019_CBS_05983

DRO/sector West - Hogeweg 40 - bouwen van assistentiewoningen afvaardiging hoorzitting Deputatie na arrest Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

125

2019_CBS_05870

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

126

2019_CBS_05887

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, voor exploiteren
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transportbedrijf voor distributie en stockage van gekoelde etenswarenDepondt bvba en Pascal Transport bvba.

MINOU ESQUENET
127

2019_CBS_05118

PB/gebouwen - herstellen en schilderen van voorgevel en schrijnwerk,
schilderen van deel achtergevel en herinrichten van gelijkvloers, 1ste
en 3de verdieping, Hoogstraat 37-41 - toewijzing.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
128

2019_CBS_05637

Vergunningen - "Brugge Feest" op ’t Zand op maandag 31 december
2019 - dinsdag 1 januari 2020.
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