College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 3 februari 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_00473

Politie/middelenbeheer - zaakschade - goedkeuren.

2

2020_CBS_00262

Politie/middelenbeheer - verkoop afgeschreven voertuigen politie 2020
- goedkeuren.

3

2020_CBS_00503

Politie/middelenbeheer - aankoop 6 interventievoertuigen - goedkeuren
- naar gemeenteraad.

4

2019_CBS_05636

Politie/financieel beheer - kasnazicht 30/09/19 - naar gemeenteraad.

5

2020_CBS_00576

Politie/financieel beheer - jaarrekening 2019 - T- formulier PZ Brugge goedkeuren.

6

2020_CBS_00235

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader - via mobiliteitsronde 201904 - kennisname.

7

2020_CBS_00083

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

8

2020_CBS_00349

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - detachering naar de
nationale politieacademie gedurende de basisopleiding officierskader en
aanstelling tot aspirant-commissaris van politie - kennisname.

9

2020_CBS_00410

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - detachering naar de
nationale politieacademie gedurende de basisopleiding officierskader en
aanstelling tot aspirant- commissaris van politie - kennisname.

10

2019_CBS_05687

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau C - teammedewerker middelenbeheer - naar
gemeenteraad.

11

2020_CBS_00152

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - ontwerpbeslissing over
aanvraag schadeloosstelling beroepsziekte - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

12

2020_CBS_00497

Politie/personeelsbeheer - betalen van schadeposten aan personeelslid
naar aanleiding van mislopen bevordering - uitvoeren arrest van Hof
van beroep Gent - goedkeuren.

13

2020_CBS_00645

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2020-01 vacantverklaring in het operationeel kader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

14

2020_CBS_00625

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

15

2020_CBS_00573

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

16

2020_CBS_00593

Politie/verkeerszaken - verslag MOVE-overleg van 15 januari 2020 kennisname en goedkeuring - naar gemeenteraad.

17

2020_CBS_00013

Mobiliteit - Spoorwegstraat (t.h.v. B-parking) - uitrusten oversteek met
blindegeleidingsmaatregelen.

19

2019_CBS_05742

Vergunningen - vraag van Koninklijke Tennisclub Azalea (SintPietersgroenestraat 135) voor organisatie van Guiness World Record
Padel en benefiet voor leukemiekid van de club op zaterdag 30 mei en
zondag 31 mei 2020.

20

2019_CBS_05949

Vergunningen - vraag van Sportizon nv voor de organisatie van 3x3
Masters basketbal sportevenement op zondag 19/07/2020 op 't Zand.
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21

2019_CBS_05302

Vergunningen - vraag van BRO.GO Sportevents vzw - organiseren van
de 'Trailrun Beisbroek/Tudor' op zondag 29 maart 2020 met start om
13u.

22

2020_CBS_00046

Vergunningen - vraag van Sportdienst Brugge i.s.m. Brugse
wielerclubs, organiseren van de 5de editie van het fietsevenement voor
wielertoeristen 'Brugge Classic' op zaterdag 21 maart 2020 vanaf 8u30.

23

2020_CBS_00241

Vergunningen - vraag van Triatlon Brugge vzw, wijziging datum 18de
editie van de triatlon naar zaterdag 20 juni 2020.

24

2020_CBS_00303

Vergunningen - vraag van Cultuurcentrum Brugge voor de organisatie
van Bar Literair op het Peter Slabbynckplein op zondag 26 april 2020.

25

2020_CBS_00399

Vergunningen - vraag van Plan Beat vzw - organiseren van de 3de
editie van 'Nomade Open Air' op een weide in de Kleine Moerstraat in
Sint-Pieters op zaterdag 23 mei 2020.

26

2020_CBS_00449

Vergunningen - vraag van dienst Werk en ondernemen voor de
organisatie van Valentijnsactie 'Local Love' op de Markt van woensdag
12 februari 2020 t.e.m. maandag 17 februari 2020.

27

2020_CBS_00293

Verguningen - vraag van Wegwijzer vzw voor plaatsen
aandachtstrekkers, laden/lossen op het binnenplein van de hallen en
tussen de frietkoten i.k.v. Reismarkt op zondag 15 maart 2020 in de
Stadshallen.

28

2019_CBS_05140

Vergunningen - vraag van Brugse Kajak Klub voor de organisatie van
Brugse Kajakdoortocht op de Brugse Reien op zondag 22 maart 2020.

29

2020_CBS_00231

Vergunningen - WAcKo 2020 op vrijdag 24 en zaterdag 25 april op de
Burg (onder de bomen).

30

2020_CBS_00121

Vergunningen - carnavalstoet in de Brugse binnenstad op zaterdag 7
maart 2020 om 15u.

31

2020_CBS_00218

Vergunningen - Goede Vrijdagtocht "Fakkels en Kruisen" op vrijdag 10
april 2020.

32

2020_CBS_00332

Vergunningen - vraag van Club Brugge voor het organiseren van een
supportersdorp n.a.v. wedstrijd tegen Manchester United op donderdag
20 februari 2020 op parking Z1 van het Jan Breydelstadion.

33

2020_CBS_00523

Vergunningen - plaatsen tribune Markt i.f.v. H. Bloedprocessie gunning
via opdracht met beperkte waarde (artikel 92 WOO).

34

2020_CBS_00267

Public relations en onthaal - luiden zegeklok in 2020.

35

2020_CBS_00564

Public relations en onthaal - Global Greening - dinsdag 17 maart 2020.

36

2020_CBS_00537

Public relations en onthaal - beleefdheidsbezoek ambassadrice van
Spanje- donderdag 27 februari 2020 - 14u30.

37

2020_CBS_00589

Public relations en onthaal - beleefdheidsbezoek ambassadrice van
Roemenië- donderdag 2 april 2020 - 15u.

38

2020_CBS_00626

Public relations en onthaal - herdenking ramp Herald of Free Entreprise
- zondag 1 maart 2020.

39

2020_CBS_00688

Public relations en onthaal - viering 20 jaar Kompas, socio-culturele
dovenvereniging - zaterdag 21 maart 2020 om 11u.

40

2020_CBS_00443

B-punt - Diversiteitsdienst - vrijwilligersbedanking.

MATHIJS GODERIS
41

2020_CBS_00026

Preventiedienst - toegang tot het online platform van het Veiligheidsen Preventieplan.

42

2019_CBS_05012

Preventiedienst - transformatie van "Raad van Buurtwerken" tot
"Brugse Buurt(net)werken" - goedkeuren subsidiereglement - naar
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gemeenteraad.
43

2020_CBS_00155

Jeugddienst - subsidies uitbetalen socio-culturele evenementen I 2020.

44

2020_CBS_00268

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival Nomade 2020 (open air).

45

2019_CBS_05768

Jeugddienst - organisatie De Fiksfabriek 2020.

46

2020_CBS_00656

Brugge Studentenstad - erkenning studentenvereniging MELK.

MERCEDES VAN VOLCEM
47

2019_CBS_05744

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken gelegen in de verkaveling VK 0304 Doornstraat
jegens de consoorten Calleeuw - naar gemeenteraad.

48

2019_CBS_04341

Eigendommen - aankoop 21 ha 44 a 99 ca weiland en 6 ha 44 a 10 ca
bos, gelegen Maele - uitbreiding Maleveld - naar gemeenteraad.

49

2019_CBS_05898

Openbaar domein - afvoer en afbraak van grafzerken - eerste
verlenging - goedkeuring.

50

2019_CBS_05963

Openbaar domein - produceren en leveren van dug-out sportvelden eerste verlenging.

51

2019_CBS_06015

Openbaar domein - leveren en lossen van 5 stuks opslagvat + pomp aanvaarde factuur - toewijzing.

52

2020_CBS_00068

Openbaar domein - aankoop en leveren van bloemenmanden type
ooievaarsnest – toewijzing - aanvaarde factuur.

53

2020_CBS_00365

Openbaar domein - aankoop reinigingsmiddelen en toebehoren
(aanvaarde factuur) - toewijzing.

54

2020_CBS_00226

Openbaar domein - raamovereenkomst herstel en onderhoud
veegmachines (overige merken) - 1ste verlenging.

55

2020_CBS_00360

Openbaar domein - aankoop gegevens met betrekking tot het Brugse
openbaar groen - principedossier.

56

2020_CBS_00505

Openbaar domein - maaien wegbermen 2020 – ontwerp - wijze van
gunnen.

57

2020_CBS_00075

Openbaar domein - herinrichting Binnenhof - ontwerp - wijze van
gunnen.

58

2020_CBS_00378

Openbaar domein - ontwerp Sint-Pietersplein.

59

2020_CBS_00306

Openbaar domein - plaatsen van bloempotten door bewoners voor
eigen woning.

60

2019_CBS_05503

Openbaar domein - herziening reglement KLE-subsidie Stad Brugge naar gemeenteraad.

61

2020_CBS_00674

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

62

2020_CBS_00676

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

63

2020_CBS_00677

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
boom in de Sint-Hubertuslaan- ongunstig.

64

2020_CBS_00678

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

65

2020_CBS_00679

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

66

2020_CBS_00133

Financiën/thesaurie - duurzame financiën - samenwerking met Forum
Ethibel - transparantie-id - kennisname en verdere aanpak.
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67

2020_CBS_00240

Financiën/FA - financiële dienstverlening Q&A bvba - verlenging
overeenkomst.

68

2020_CBS_00162

Financiën/fiscaliteit - belasting op het economisch gebruik van
bedrijfsruimten en/of algemene milieubelasting - niet betaalde
ambtshalve ontheffingen 2018.

69

2020_CBS_00455

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 10e kohier - aanslagjaar 2019.

70

2020_CBS_00456

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 11e kohier - aanslagjaar 2019.

71

2020_CBS_00010

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - taxi's 2019.

72

2020_CBS_00265

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - taxi's 2019 - Aryan
GCV .

73

2020_CBS_00531

Financiën/fiscaliteit - 2e kohier, belasting openbare weg occasioneel,
aanslagjaar 2019.

74

2020_CBS_00532

Financiën/fiscaliteit - 3e kohier, belasting openbare weg occasioneel,
aanslagjaar 2019.

75

2020_CBS_00533

Financiën/fiscaliteit - 5e kohier, belasting openbare weg occasioneel,
aanslagjaar 2019.

76

2020_CBS_00149

Algemeen bestuur - Concertgebouw Brugge vzw - begroting 2020 kennisname - naar gemeenteraad.

77

2020_CBS_00610

Algemeen bestuur - kennisname standpunt Ethias + goedkeuren.

78

2020_CBS_00628

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

79

2020_CBS_00629

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

FRANKY DEMON
80

2020_CBS_00487

DRO/directie en algemene zaken - broodjes voor de vergaderingen
opmaak woonbeleidsplan.

81

2019_CBS_04681

DRO/directie en algemene zaken - Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO) - kennisgeving verslagen - naar
gemeenteraad.

82

2020_CBS_00514

DRO/sector Unesco - Prinsenhof 8 - ROYAL CENTER N.V. - kennisname
vordering tot schorsing - verworpen.

83

2020_CBS_00521

DRO/sector Unesco - Biddersstraat 48 - schilderen van gevels of
aanbrengen van gevelbekleding - kennisname beslissing deputatie
hoger beroep.

84

2020_CBS_00633

DRO/sector Unesco - Noordstraat 7 - principiële vraag omtrent het
inrichten museum met horecazaak en woning.

85

2020_CBS_00657

DRO/sector Unesco - Rodenonnenstraat 1-26 - Katelijne NV vervangen van de gevelbekleding.

86

2020_CBS_00604

DRO/sector Unesco - tussenkomst nieuwjaarsdiner Raadgevende
Commissie voor Stedenschoon.

87

2020_CBS_00543

DRO/sector Unesco - herdenkingsmunt UNESCO 20 jaar.

88

2020_CBS_00551

DRO/sector Unesco - Sint-Maartensplein 1A - illegale vakantiewoning ongunstig.

89

2020_CBS_00568

DRO/sector Unesco - Sint-Jakobsstraat 21 - Comm.VA Ando onvergunde functiewijziging en splitsing in meerdere woonentiteiten ongunstig.

90

2020_CBS_00400

DRO/sector Noord - Albert II-dam - Total Belgium - slopen van een
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technisch lokaal TOTAL depot Zeebrugge - kennisname beslissing
Deputatie.
91

2020_CBS_00650

DRO/sector Noord - Sint- Pietersnoordstraat 3 - wijzigen van functie
inrichten van een bijkomende woonentiteit - weigeren.

92

2020_CBS_00661

DRO/sector Noord - Westkapelse Steenweg 169 - wijzigen van functie
van wonen naar volledige verblijfsrecreatie.

93

2020_CBS_00648

DRO/sector West - Ten Boomgaard 22-24-26-30 - PDF Construct bouwen en exploiteren woonproject met assistentiewoningen.

94

2020_CBS_00652

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 221 - regulariseren van een
balustrade.

95

2020_CBS_00664

DRO/sector West - Doornstraat 125 - bouwen van een tuinhuis en
regulariseren gevel, carport, toegangspoort en terras en aanpassen
opritten.

96

2020_CBS_00655

DRO/sector West - Doornstraat 324 - wijzigen vergunning en
exploiteren geothermische boring (warmtepomp).

97

2020_CBS_00587

DRO/sector Oost - Prins Karellaan 34-Astridlaan 57 - verkavelen van 1
perceel in 2 kavels, waarvan 1 voorzien voor het bouwen van een
nieuwe vrijstaande woning.

98

2020_CBS_00639

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 en melding m.b.t.
actualisatie van een omgevingsvergunning als gevolg een overdracht cfr. omgevingsdecreet.

99

2020_CBS_00102

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Cultuurcentrum Brugge, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op WAcko, een
muziekfestival op de Burg op vrijdag 24 en zaterdag 25 april 2020.

100

2020_CBS_00301

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KSA Lissewege, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor DJ-sets op 'The Black and White
Party' op zaterdag 4 april 2020 in een tent in Lissewege.

101

2020_CBS_00227

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KTC Azalea, voor een afwijking op
de geluidsnormen voor een optreden en DJ-sets op Guinness World
Record Padel en foundation Fara op zaterdag 30 en zondag 31 mei
2020.

102

2020_CBS_00611

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Plan Beat vzw, voor een afwijking
op de geluidsnormen voor DJ- sets op Nomade (open-air) 2020 op
zaterdag 23 mei 2020 op de weide, Kleine Moerstraat 1.

103

2019_CBS_06044

Sportdienst - lesgevers strandanimatie - goedkeuring ontwerp en wijze
van gunnen.

104

2020_CBS_00085

Sportdienst - aanvraag toelage organiseren 3x3 Masters basketbal 2020
- niet toekennen.

105

2020_CBS_00159

Sportdienst - aanpassingen softwarepakket Tactics.

106

2020_CBS_00452

Sportdienst - vraag van Harmonie Vermaak na Arbeid Koolkerke om de
sportzaal te Koolkerke te mogen gebruiken buiten de openingsuren.

PHILIP PIERINS
107

2020_CBS_00160

Toerisme - kosten ontvangsten toeristische pers en professionelen 2019
- ter kennisgeving.

ANN SOETE
108

2020_CBS_00714

Bevolking - toelating verlenen tot het geven van informatie uit de
bevolkingsregisters aan een professioneel genealoog, n.a.v. het
genealogisch onderzoek in opdracht van het Surrogate's Court.

109

2020_CBS_00424

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.
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110

2020_CBS_00529

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

111

2020_CBS_00519

Bevolking - hernummering en toekenning busnummers.

112

2020_CBS_00326

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

113

2020_CBS_00465

Onderwijs - Conservatorium - verhuis naar tijdelijke locatie - aanduiden
verhuisfirma.

NICO BLONTROCK
114

2020_CBS_00230

Musea - productie en plaatsing zitmeubilair opfrissing
Groeningemuseum - gunning.

115

2020_CBS_00404

Musea - publicatie bij de tentoonstelling 'Memling Now' - opstarten
onderhandelingsprocedure.

116

2020_CBS_00439

Musea - wijziging melodieën automatische beiaard 2020.

117

2020_CBS_00468

Musea - tentoonstelling ‘Ten huize van Joseph Ryelandt. Portret van een
Brugs componist’ in Arentshuis.

118

2020_CBS_00586

Musea - langdurige bruikleen uit particulier bezit van een 19de-eeuws
donderglas goedkeuren.

119

2020_CBS_00438

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van VZW 't Huizeke, voor
vrijstelling van de huurkosten van de J. Ryelandtzaal voor een concert
op 29 maart 2020.

120

2020_CBS_00435

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van het Militair Commando
Provincie West-Vlaanderen om vrijstelling van gebruiksvergoeding voor
de Georges Rodenbachzaal en het plaatsen van een koelwagen achter
het Belfort (Oude Burg) op donderdag 12 november 2020.

121

2019_CBS_05221

Organiseren (uitleendienst) - vervangen van podium van 12 m x 9 m
door huren van podia via raamcontract – raming - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

122

2020_CBS_00478

Cultuurbeleidscoördinator - receptie Algemene Vergadering Culturele
Raad 2020.

123

2020_CBS_00463

Cultuurbeleidscoördinator - vzw KotéKoer - subsidie toneelvoorstelling
"KotéKoer makes a movie".

124

2020_CBS_00457

Cultuurbeleidscoördinator - D.A.T. De Scène - subsidie
toneelvoorstelling "Getemd of niet getemd? Is dat de kwestie?".

125

2020_CBS_00467

Cultuurbeleidscoördinator - Toneelkring Het Nieuw Violiertje - subsidie
toneelvoorstelling "Een kroes op de Nijl".

126

2020_CBS_00476

Cultuurbeleidscoördinator - Toneelkring Werkgroep 66 - subsidie
toneelvoorstelling "Door de bomen het bos".

127

2020_CBS_00298

Cultuurbeleidscoördinator - Feestcomité Koolkerke - projectsubsidie
organiseren reuzenstoet in Brugge op 23/08/2020.

128

2020_CBS_00577

Cultuurbeleidscoördinator - subsidiebedragen sociaal- culturele
verenigingen met nominatieve toelage - naar gemeenteraad.

129

2020_CBS_00045

Cultuurcentrum - leveren van laserprojectoren - gunning.

130

2020_CBS_00567

Cultuurcentrum - stadsschouwburg - Militair Commando Provincie WestVlaanderen.

131

2020_CBS_00447

Cultuurcentrum - Brugotta Festival 2020.

132

2020_CBS_00415

Bibliotheek - publieksmoment rond nieuwe Guido Gezelle-website hoofdbibliotheek "Biekorf" 07/02/2020.

133

2019_CBS_06136

Bibliotheek - aankoop iPads voor educatieve werking regularisering.
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MINOU ESQUENET
134

2020_CBS_00277

PB/gebouwen - binnenschilderwerken fase III in SNT, Arsenaalstraat 4 eindafrekening.

135

2020_CBS_00426

PB/gebouwen - eindafrekening in raamcontract tot het onderhouden en
herstellen van de daken en goten, diverse stadsgebouwen te Brugge.

136

2019_CBS_04524

PB/gebouwen - afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een
nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex,
Sportpark Tempelhof te Sint-Pieters - perceel 1: algemene ruwbouw en
afwerkingen - goedkeuren gunning.

137

2019_CBS_04525

PB/gebouwen - afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een
nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex,
Sportpark Tempelhof te Sint-Pieters - perceel 2: HVAC en sanitair goedkeuren gunning.

138

2019_CBS_04526

PB/gebouwen - afbreken van bestaande gebouwen en bouwen van een
nieuw duurzaam 'Bijna Energie-Neutraal (BEN)' jeugdcomplex,
Sportpark Tempelhof te Sint-Pieters - perceel 3: elektriciteit goedkeuren gunning.

139

2020_CBS_00310

PB/gebouwen - onderhouds- en instandhoudingswerken, SintJanshuismolen, Kruisvest 3 te 8000 Brugge - ontwerp en wijze van
gunnen - goedkeuren.

140

2020_CBS_00518

PB/gebouwen - OWHC - Board Meetings: 4-6 juni 2020 Zacateras,
Mexico.

141

2020_CBS_00333

PB/elektromechanica - plaatsen van aansluitkast, pleintje aan de TIR,
Baron Ruzettelaan 291DN01 - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing
- 3P/2020/7143.

142

2020_CBS_00354

PB/elektromechanica - onderhouden van de stookinstallaties toewijzing.

143

2020_CBS_00294

PB/schoonmaak en onderhoud – schoonmaaksite Hauwerstraat toewijzing.

144

2020_CBS_00370

Informatica - RSS Consultancy 2020 - goedkeuren.

145

2020_CBS_00530

Informatica - onderhoud GIS Software - goedkeuren.

146

2020_CBS_00164

Leefmilieu/energie - bestek klimaatsubsidie.

147

2020_CBS_00387

Leefmilieu/energie - gunning aankoop van een Discrete Analyser.

MARTINE MATTHYS
148

2020_CBS_00445

Personeel & organisatie - vrijwilligerscontract - ratificatie.

149

2020_CBS_00513

Personeel & organisatie - aanbestedingsprocedure voor een
rekruteringstool - goedkeuren selectieleidraad.

150

2020_CBS_00454

Welzijn - seniorenadviesraad - goedkeuring statuten en akteneming
samenstelling - naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
151

2020_CBS_00527

Werk en ondernemen - Predikherenstraat 2 - Les Coquettes - aanvraag
toelage impulsbeleid (winkelconcept) - niet toekennen.

152

2020_CBS_00510

Werk en ondernemen - promotie markten 2020.

153

2020_CBS_00186

Werk en ondernemen - toekenning uitvoering 6 Diensten van Algemeen
Economisch Belang (DAEB's) aan Groep INTRO.
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Te bespreken
DIRK DE FAUW
155

2019_CBS_05954

Vergunningen - organiseren van Nuit des Masques op de binnenkoer
van de Hallen en op de Markt voor de inkom van de Jan Garemijnzaal
op zaterdag 30 januari 2021 van 20u tot 1u door Pour l'Art.

156

2020_CBS_00042

Vergunningen - vraag van Laho vzw en HGK
Mallebergplaats/Philipstockstraat voor de organisatie van Brugge's
winkeldag en de organisatie van een rommelmarkt in de Burgstraat en
op de Burg (onder de bomen)op zondag 26 april 2020.

158

2020_CBS_00401

Algemeen directeur - organisatiebeheersing - procesmanagement aankoop en onderhoud tool - budget MJP 2020-2025 - inschrijven nieuw
budget.

159

2020_CBS_00460

Ombudsdienst - 13 klachten - kennisgeving en goedkeuren van de
aanbeveling.

MATHIJS GODERIS
160

2020_CBS_00377

Preventiedienst - ontvangst groep studenten van de Universiteit van
South Wales op 17/02/2020 in het stadhuis (gotische zaal).

161

2020_CBS_00093

Jeugddienst - campagne jong.brugge.be.

162

2020_CBS_00596

Jeugddienst - bouw skatepark - Grasdreef 5 - aanstellingsprocedure ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
163

2020_CBS_00015

Eigendommen - verkoop eigendom Kleine Hertsbergestraat 3.

164

2020_CBS_00174

Eigendommen - concessie stedelijke parkeergarages - Interparking nv goedkeuring aankoop nieuwe schrobveegmachine.

166

2019_CBS_05802

Openbaar domein - principebesluit afkoppelingen bij
investeringsprojecten (aanleg gescheiden rioleringsstelsel).

167

2020_CBS_00053

Openbaar domein - uitvoeren van rioolaansluitingen via Farys-TMVW naar gemeenteraad.

168

2020_CBS_00343

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen
afkomstig van de Brugse recyclageparken - ontwerp - wijze van gunnen
- naar gemeenteraad.

171

2019_CBS_05810

Openbaar domein - maximaliseren van de groeninvulling van het
stationsplein zijde Sint-Michiels - goedkeuring.

173

2020_CBS_00352

Openbaar domein - weigering omgevingsvergunning Sprietwegestraat
door Deputatie Provincie West-Vlaanderen.

174

2020_CBS_00409

Openbaar domein - beroep tegen beslissing houdende het verlenen van
een omgevingsvergunning - Grote Moerstraat te Sint-Andries.

175

2020_CBS_00562

Algemeen bestuur/geschillen - openbaar domein - heraanleg
Katelijnestraat - juridische begeleiding.

176

2020_CBS_00423

Algemeen bestuur - AB-VZ- juridische bijstand - aanstellen advocaat.

177

2020_CBS_00302

Fiscaliteit - belastingreglement op masten en pylonen - aanslagjaren
2020-2025 - wijziging reglement - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
178

2020_CBS_00547

DRO/sector Unesco - Korte Vuldersstraat 30 - functiewijziging.

179

2020_CBS_00579

DRO/sector Unesco - Lisseweegs Vaartje 2-4 - LDWI - uitbreiden hotel
met 3 extra kamers, fietsenstalling & extra parking.
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180

2020_CBS_00635

DRO/sector Unesco - principiële beslissing subsidie Kunstige Herstelling
- Tempelhof 41a.

181

2020_CBS_00621

DRO/sector Noord - Jacob van Maerlantstraat 28 - verbouwen van een
woning.

182

2020_CBS_00666

DRO/sector West - Wagenbruggelaan 10 - verbouwen en uitbreiden
eengezinswoning.

183

2020_CBS_00184

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Weerwerk, voor een afwijking op
de geluidsnormen voor DJ- sets op Weerwerk Au Chateau in het Kasteel
Tudor op zaterdag 21 maart 2020 - als pop-upevent vergunnen.

184

2019_CBS_05207

Leefmilieu - aanvraag ingediend door KSA Ter Straeten, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op het
minivoetbaltornooi op domein Koude Keuken op zaterdag 11 april 2020.

185

2020_CBS_00181

Sportdienst - aanpassing openingsuren Interbad.

ANN SOETE
186

2020_CBS_00600

Onderwijs - gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring van
samenwerkingsafspraken die de stedelijke scholen Brugge maken met
het centrum voor leerlingenbegeleiding Interstedelijk CLB - stad Gent naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
187

2020_CBS_00565

Cultuurcentrum - aanvraag gratis gebruik Magdalenazaal - Van Acker
Stichting.

MINOU ESQUENET
188

2020_CBS_00425

PB/wagenpark - leveren van brandstoffen met tankkaarten voor de
stadsvoertuigen periode 1/5/2016 - 29/2/2020 - bijkomende
vastlegging kredieten op CREAT/Farys + verhoging krediet voor MJP
2020-2025.

189

2020_CBS_00504

PB/wagenpark - leveren van brandstoffen met tankkaarten voor de
stadsvoertuigen periode 1/3/2020 - 29/2/2024 - naar gemeenteraad.

190

2020_CBS_00563

PB/wagenpark - instappen in raamcontract CREAT (Farys) voor leveren
brandstoffen in bulk periode 1/3/2020 - 29/2/2024 - naar
gemeenteraad.

191

2020_CBS_00545

Leefmilieu/energie - verhoging prijszetting bestek ''Haalbaarheidsstudie
warmtenet in de binnenstad van Brugge en in detail het
Museumkwartier en de Stadsrepubliek''.

PABLO ANNYS
192

2020_CBS_00451

Welzijn - uitnodiging tot gesprek met Brugge Dialoogstad over aanpak
armoedetoets.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
193

2020_CBS_00675

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 18 februari 2020 - punten voor
de agenda.

194

2020_CBS_00726

Secretarie - gemeenteraad - samenstelling : a) ontslag aangeboden
door mevrouw Marleen Ryelandt - kennisname - b)goedkeuring
geloofsbrieven en eedaflegging van de opvolger Andries Neirynck .

195

2020_CBS_00709

Algemeen directeur - samenwerking tussen de regio Brugge en de
Provincie West-Vlaanderen in het kader van duurzame
streekontwikkeling - goedkeuring overeenkomst.
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FRANKY DEMON
196

2020_CBS_00702

DRO/directie en algemene zaken – stedenbouwkundige melding aktename.

197

2020_CBS_00748

DRO/directie en algemene zaken – lijst omgevingsvergunningen.

198

2020_CBS_00665

DRO/sector Unesco - Oost-Proosse - Ascot Construct - bouwen van een
meergezinswoning met een ondergrondse parkeergarage - kennisname
beroep & adviesvraag Deputatie.

199

2019_CBS_04483

DRO/sector Noord - Dirk Vanderhaeghen – Arendstraat 51 kennisname beslissing Deputatie.

200

2019_CBS_04481

DRO/sector Noord - Wallenius Wilhelmsen Logistics Zeebrugge N.V. Alfred Ronsestraat 100 – kennisname beslissing Deputatie.

201

2020_CBS_00701

DRO/sector Noord - Oostkerkestraat 8 - uitbreiden van een
eengezinswoning met een garage en tuinmuur.

202

2020_CBS_00684

DRO/sector West - Sint-Andriesdreef 31 - Advocatenkantoor Aerts Ilke uitbreiden van een bestaande bungalow - weigeren.

203

2020_CBS_00695

DRO/sector West - Lange Molenstraat 49 - heropbouwen van bestaande
loods.

204

2020_CBS_00651

DRO/sector Oost - Beukenlaan 62 - verbouwen en uitbreiden van
woning met praktijk, plaatsen carport en bouwen dakkapel aan de
voorzijde van de woning.

205

2020_CBS_00719

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

206

2020_CBS_00574

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

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
207

2020_CBS_00723

Vergunningen - vraag van Cactus Muziekcentrum vzw, om in geval van
een EK finale met de Rode Duivels op zondagavond 12 juli 2020 muziek
te spelen tot 1u30 op het Cactus festival dat plaatsvindt op 10-11-12
juli 2020.
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