College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 13 januari 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_00200

Politie/algemeen - veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de
Europa League wedstrijd Club Brugge KV - Manchester United op
donderdag 20 februari 2020 om 18u55 - naar gemeenteraad.

2

2020_CBS_00056

Politie/algemeen - toestemming zichtbaar cameragebruik lokale politie
Brugge - goedkeuren - naar gemeenteraad.

3

2020_CBS_00245

Politie/algemeen - Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025 - kennisgeving naar gemeenteraad.

4

2020_CBS_00116

Politie/middelenbeheer - aankoop bureelbenodigdheden 2020 goedkeuren.

5

2020_CBS_00115

Politie/middelenbeheer - aankoop toners en inktcartridges voor printers
2020 - goedkeuren.

6

2020_CBS_00114

Politie/middelenbeheer - aankoop papier 2020 - goedkeuren.

7

2019_CBS_04556

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 april 2020 - naar gemeenteraad.

8

2019_CBS_04805

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een eerste hoofdinspecteur
van politie met ingang van 1 september 2020 - naar gemeenteraad.

9

2019_CBS_05556

Politie/personeelsbeheer - intrekking opruststelling van commissaris
van politie - naar gemeenteraad.

10

2020_CBS_00074

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een eerste hoofdinspecteur
van politie met ingang van 1 februari 2020 - naar gemeenteraad.

11

2020_CBS_00210

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

12

2020_CBS_00060

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen Karel Mestdaghstraat,
Rustenburgstraat en Wijnenburgstraat - goedkeuren.

13

2020_CBS_00061

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Koningin Elisabethlaan goedkeuren.

14

2020_CBS_00059

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Lisstraat - goedkeuren.

15

2020_CBS_00062

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Waggelwaterstraat goedkeuren.

16

2020_CBS_00058

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Pathoekeweg goedkeuren.

17

2019_CBS_04729

Mobiliteit - Zeehavengebied - Masterplan Fiets Zeebrugge en omgeving:
actualisatie & voorstel tot hoofdstructuur functioneel fietsnetwerk.

18

2019_CBS_05138

Mobiliteit - uitbreiding Cambio-standplaats Bapaumestraat met 1
deelwagen en inrichting nieuwe standplaats Guido Gezelleplein goedkeuren.

19

2020_CBS_00073

Mobiliteit - Sint-Pieterszuidstraat - creatie van 2 bijkomende
parkeerplaatsen.

20

2019_CBS_06050

Vergunningen - vraag van Howest voor de organisatie van een
flashmob voor kickoff 3-daagse op maandag 2 maart 2020 op 't Zand.

21

2019_CBS_05871

Vergunningen - vraag van De Vredespurters Moerkerke voor doortocht
in Sint- Kruis/Male van de jaarlijkse wielerwedstrijd voor nieuwelingen
op zaterdag 21 maart 2020 en de wielerwedstrijd voor junioren op
zondag 22 maart 2020 - cf. vorige edities.
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22

2019_CBS_06078

Vergunningen - vraag van Bite Back vzw, protestacties voor de sluiting
van het dolfinarium in de Alfons de Baeckestraat in Sint-Michiels op
zondagen 26/01 - 23/02 - 29/03 - 26/04 - 31/05 - 28/06 - 26/07 30/08 - 27/09 - 25/10 - 29/11/2019 telkens van 15u tot 17.30u.

23

2019_CBS_05953

Vergunningen - vraag van Carnavalvereniging Orde van de Zeesluffer
vzw, jaarlijks carnavalgebeuren in Zeebrugge met Prinsenbal in zaal
Albatros op vrijdag 31 januari en de optocht op zaterdag 29 februari
2020.

24

2019_CBS_05615

Vergunningen - vraag van BRO.GO Sportevents vzw - organiseren van
de 'Trailrun Ryckevelde' op zondag 26 januari 2020 van 13u en einde
tot ca. 15u30.

25

2019_CBS_05235

Vergunningen - vraag van vzw Basics! voor de organisatie van de 2e
editie Basics! Run op maandag 13 april 2020 van 10u tot 16u op
domein Daverlo in Brugge cf. 2019.

26

2019_CBS_06095

Public relations en onthaal - 175 jaar Sint-Franciscus- Xaveriusinstituut
(De Frères) - zaterdag 25 januari 2020 - 17u30.

27

2020_CBS_00092

Public relations en onthaal - nieuwjaarsreceptie vzw Koninklijke
D.O.S.K.O. Sint-Kruis - zaterdag 25 januari 2020 - 19.30 uur

28

2020_CBS_00195

Public relations en onthaal - nieuwjaarsreceptie Koninklijke Harmonie
Vermaak Na Arbeid - zaterdag 18 januari 2020 - 20 u - Reigersnest in
Koolkerke.

29

2020_CBS_00127

Ombudsdienst - gegronde, deels gegronde en
terechte opmerkingen - kennisgeving.

30

2020_CBS_00183

Ombudsdienst - gegronde klachten - kennisgeving.

ongegronde klachten en

MATHIJS GODERIS
31

2020_CBS_00110

Jeugddienst - samenwerkingsovereenkomst met vzw Het Entrepot naar gemeenteraad.

32

2020_CBS_00107

Jeugddienst - samenwerkingsovereenkomst met Oranje i.f.v.
vakantiewerking - naar gemeenteraad.

33

2020_CBS_00101

Jeugddienst - overeenkomst kansenzoekende jongeren met CAW NWVL
- naar gemeenteraad.

34

2019_CBS_05377

Jeugddienst - gunning kamptransport 2020.

35

2019_CBS_05844

Preventiedienst - principiële goedkeuring van de
protocolovereenkomsten met drugspecifieke preventie- en
hulpverleningsorganisaties in het kader van het lokaal drugbeleidsplan
2020-2025.

MERCEDES VAN VOLCEM
36

2019_CBS_05997

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

37

2020_CBS_00051

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen gunstig mits voorwaarden.

38

2019_CBS_05965

Openbaar domein - uitbreiding parking Veltemweg voor het Interbad toewijzing.

39

2019_CBS_06020

Openbaar domein - aankoop bloembakken voor eenjarige bloemen
langs de Reien - aanvaarde factuur - toewijzing.

40

2019_CBS_05942

Openbaar domein - kledinginzamelactie basisschool De Komme.

41

2019_CBS_05984

Eigendommen - verkoop van een oppervlakte van 229,60 m² grond,
gelegen Ketsbruggestraat, aan de eigenaars van de aanpalende woning
Ketsbruggestraat 6 - naar gemeenteraad.
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42

2020_CBS_00055

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias +
goedkeuren.

43

2020_CBS_00203

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

44

2020_CBS_00207

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

45

2020_CBS_00209

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

46

2020_CBS_00080

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - intrekking weigering en
arbeidsongeval toch goedkeuren.

47

2020_CBS_00167

Algemeen bestuur - pastorieën - aanvraag tot vrijgave pastorie SintPieters.

48

2020_CBS_00140

Geschillen - schorsing en nietigverklaring van
onontvankelijkheidsverklaring verblijfsaanvraag.

49

2020_CBS_00193

Geschillen - schorsing en nietigverklaring van
onontvankelijkheidsverklaring verblijfsaanvraag.

50

2020_CBS_00105

Financiën/thesaurie - uitbetaling renteloze lening Jong Male.

FRANKY DEMON
51

2020_CBS_00161

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

52

2020_CBS_00205

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

53

2020_CBS_00171

DRO/sector Unesco - Boeveriestraat 73 - BOEVERIE - bouwproject
Boeveriestraat - kennisname intrekking beroep.

54

2020_CBS_00047

DRO/sector Unesco - Kastanjeboomstraat 10 - inrichten gastenkamer in
bestaande woongelegenheid/functiewijziging naar gastenkamer kennisname beslissing in beroep.

55

2020_CBS_00025

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring subsidie Kunstige
Herstelling - Langerei 30.

56

2020_CBS_00177

DRO/sector Unesco - Langestraat 119 - aanbrengen haaks opschrift en
2 folies op ramen.

57

2020_CBS_00178

DRO/sector Unesco - Sint-Gilliskoorstraat 9 - vernieuwen van 2 ramen
in de voorgevel (gelijkvloers).

58

2020_CBS_00206

DRO/sector Unesco - Mallebergplaats - Stad Brugge - heraanleggen
Mallebergplaats (omvorming tot plein).

59

2020_CBS_00211

DRO/sector Unesco - Werfplein 10 - Sociaal Verhuurkantoor Brugge herbouwen van eengezinswoning na slopen woning - weigeren.

60

2020_CBS_00217

DRO/sector Unesco - Joost de Damhouderstraat 22 - slopen van een
bestaande verdiepingsvloer voor aanleg terras.

61

2019_CBS_05886

DRO/sector Unesco - restauratietoelage - Filips Wielantstraat 16 definitieve toekenning - uitbetaling subsidiebedrag - naar
gemeenteraad.

62

2020_CBS_00229

DRO/sector Unesco - Pandreitje 1 - Lupan bvba - vernieuwen van een
bestaande terrasoverkapping - kennisname arrest Raad voor
Vergunningsbetwistingen & afvaardiging hoorzitting Deputatie.

63

2020_CBS_00219

DRO/sector Noord - Arendstraat 34 - Krachtbal Sporting Brugge verbouwen en uitbreiden van het clublokaal en het rooien van één
boom.

65

2020_CBS_00176

DRO/sector West - Lange Molenstraat 5 - wijzigen van functie van
eengezinswoning naar vakantiewoning.
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66

2020_CBS_00180

DRO/sector West - 18 Oktoberstraat 34 - wijzigen functie zonder
verbouwingswerken naar vakantiewoning - weigeren.

67

2020_CBS_00187

DRO/sector West - Rijselstraat 88/88A - bouwen van handelszaak en
twee woongelegenheden na afbraak drie woongelegenheden.

68

2020_CBS_00192

DRO/sector West - Nieuwe Sint-Annadreef 12 - slopen woning weigeren.

69

2020_CBS_00157

DRO/sector Oost - Vossensteert 25 - regularisatie functiewijziging van
woning (met kapsalon) naar handelszaak (kapsalon &
schoonheidssalon).

70

2020_CBS_00035

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Sint- Andreaslyceum voor een
afwijking op de geluidsnormen voor een optreden en DJ-sets op het Bal
van SASK op zaterdag 15 februari 2020.

71

2020_CBS_00090

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Technisch Instituut Heilige Familie
Brugge voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens en DJsets op StressFactor op dinsdag 12 mei 2020.

72

2019_CBS_05032

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Voetbal Klub Dudzele vzw tot
bekomen van een afwijking op de geluidsnormen voor 2° Triple Live
Concert @ VKD tijdens Dudzele kermis op 1 en 2 augustus 2020.

73

2020_CBS_00202

Leefmilieu - verzoek tot ontheffing project-MER: uitbreiding
autoterminal ICO (PR2633).

74

2020_CBS_00169

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 cfr. omgevingsdecreet.

75

2019_CBS_05989

Sportdienst - organisatie jeugdsportdag Sportkriebels op 9 juli 2020.

76

2019_CBS_05563

Sportdienst - zomerzwemmen Coupure: evaluatie en vooruitblik.

77

2020_CBS_00194

Sportdienst - auditrapport sportinfrastructuur bij lokale besturen kennisname - naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
78

2020_CBS_00153

Toerisme - Algemene Vergadering Meeting in Brugge vzw 28 januari
2020 - mandaat voor de Algemene Vergadering - naar gemeenteraad.

79

2020_CBS_00154

Toerisme - samenwerkingsovereenkomst vzw Sacred Books.

ANN SOETE
80

2020_CBS_00091

Onderwijs - Conservatorium - personeelsbesluit niet-gesubsidieerd
personeel.

81

2020_CBS_00190

Onderwijs - SNT - kandidaturen van levende modellen vanaf 1
september 2019 tot einde schooljaar.

82

2020_CBS_00188

Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - verlenging aanstelling tijdelijk
directeur in niet-vacante uren.

83

2020_CBS_00032

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

84

2020_CBS_00166

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving - diverse burgers.

NICO BLONTROCK
85

2020_CBS_00094

Cultuurcentrum - 150 jaar Stadsschouwburg - vastleggen toelage aan
Entrepot i.k.v. festival jongeren kapen de koninklijke Stadschouwburg naar gemeenteraad.

86

2020_CBS_00098

Cultuurcentrum - publieksdag de nieuwe Biekorf.

87

2019_CBS_05957

Cultuurcentrum - samenwerkingsakkoord dans in Brugge - naar
gemeenteraad.

88

2020_CBS_00158

Cultuurbeleidscoördinator - Brugs Ommelandorkest - projectsubsidie
concert "Muziek voor vrede" op 10 mei 2020.
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89

2020_CBS_00145

Cultuurbeleidscoördinator - projectsubsidie onemanshow "Waardevolle
Nonsens".

90

2020_CBS_00146

Cultuurbeleidscoördinator - aanvraag ondersteuning project "noise" in
Bogardenkapel Academie Brugge 13 tot 30 januari 2020 - niet
toekennen .

91

2020_CBS_00156

Cultuurbeleidscoördinator - vzw Zeebrugge Events - aanvraag
erkenning en subsidiëring.

92

2020_CBS_00103

Cultuurbeleidscoördinator - VZW Arsbroek-Kring Hervé Stalpaert" aanvraag projectsubsidie tentoonstelling "Onderweg naar Brugge.
Archeologie in Assebroek" - vraag herziening collegebeslissing.

93

2019_CBS_05761

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met de Republiek,
2020-2025 - naar gemeenteraad.

94

2019_CBS_05903

Organiseren(uitleendienst) - gunning via opdracht met beperkte waarde
(artikel 92WOO) voor de levering van 100 grote klaptafels.

95

2020_CBS_00049

Musea - aankoop van privéverzameling tinnen voorwerpen van Brugse
tingieters.

96

2020_CBS_00199

Musea - lichtregie opfrissing Groeningemuseum - gunning.

MINOU ESQUENET
97

2019_CBS_06076

PB/gebouwen - opfrissen van jeugdlokaal 'boerderijtje', Fazantenlaan te
8200 Sint-Andries - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van
gunnen.

98

2019_CBS_06057

PB/elektromechanica - plaatsen van stopcontacten i.f.v. verlichten van
kerstbomen te Dudzele.

99

2019_CBS_06087

PB/elektromechanica - plaatsen van een aansluitkast door Fluvius in
Tudor, Zeeweg 96 te Brugge - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing
(3P/2019/7117).

MARTINE MATTHYS
100

2020_CBS_00142

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

101

2020_CBS_00141

Personeel & organisatie - rapportage dagelijks personeelsbeheer van 1
oktober 2019 tot en met 31 december 2019.

102

2020_CBS_00198

Welzijn - welzijnsbeleid - opheffing van verouderde
subsidiereglementen - naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
103

2020_CBS_00132

Werk en ondernemen - openbare zaterdagmarkt - intrekking
abonnement.

104

2020_CBS_00139

Werk en ondernemen - toewijzen standplaats openbare zaterdagmarkt.

105

2020_CBS_00007

Werk en ondernemen - netwerk The Bridge.

106

2019_CBS_05151

Werk en ondernemen - Geldmuntstraat 21 - Cropains - aanvraag
toelage impulsbeleid (horecaconcept) - niet toekennen.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
107

2019_CBS_05613

Vergunningen - verdere uitwerking en coördinatie voor de organisatie
van het Bierfestival editie 2020 op zaterdag 1 en zondag 2 februari
2020 op 't Zand.

108

2020_CBS_00170

Public relations en onthaal - herdenkingsviering van proost E.H. Michiel
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Hostens, met aansluitend nieuwjaarsreceptie parochiale vereniging
Male, waar wij wonen - zondag 19 januari 2020 - 10u30 - kerk SintThomas van Kantelberg in Male - verontschuldigen.
109

2020_CBS_00189

Public relations en onthaal - nieuwjaarsreceptie Comité Pret (Kazou
Brugge) - zaterdag 25 januari 2020 - 19.30 uur - Hof van Watervliet.

MERCEDES VAN VOLCEM
111

2020_CBS_00097

Geschillen - Cauchies t/ Stad Brugge - weigering betalen extra kosten
parkeerretributie - aanstellen raadsman.

FRANKY DEMON
112

2020_CBS_00113

Sportdienst - Brugse sportraad - goedkeuring statuten stedelijke
sportraad - naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
113

2020_CBS_00175

Toerisme - voorstel invulling en ondersteuning stuurgroep vzw Beursen Congresgebouw.

NICO BLONTROCK
114

2020_CBS_00165

Cultuurbeleidscoördinator - Sacred Books vzw - aanvraag toelage.

115

2019_CBS_05841

Organiseren(zalen) - vraag van Vzw Heilig Bloedprocessie, William De
Groote, voor het verlengen van het kosteloos gebruik van de
stadshallen als voorbereiding- en afbouwlocatie van 2020 t.e.m. 2050
voor de Heilig Bloedprocessie.

MINOU ESQUENET
116

2019_CBS_05678

PB/wagenpark - bezwaar van garage Demeyere tegen de opgelegde
boete voor laattijdige levering van 3 benzine pick- ups voor het
wagenpark en de overnameprijs voor de oude voertuigen.

Aanvullende agenda
MATHIJS GODERIS
117

2020_CBS_00248

Preventiedienst - Lokale Veiligheidsdiagnose 2019 - kennisname door
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
118

2020_CBS_00289

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

119

2020_CBS_00290

DRO/sector Noord - Monnikenwerve 95-97 - Vervoeronderneming A.
Cools & Zn - bouwen en exploiteren van een tankstation.

120

2020_CBS_00215

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

NICO BLONTROCK
121

2020_CBS_00191

Cultuurbeleidscoördinator - uitzenden EK 2020 op groot scherm toewijzing.

122

2020_CBS_00274

Cultuurbeleidscoördinator - Rembetika vzw - aanpassen nominatieve
toelage - naar gemeenteraad.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
123

2020_CBS_00065

Communicatie en citymarketing - lokaal sociaal beleid - communicatieen participatietraject.
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124

2020_CBS_00228

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 28 januari 2020 - punten voor
de agenda.
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