College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 2 maart 2020

DIRK DE FAUW
Mobiliteit
1

2020_CBS_01019

Mobiliteit - vastleggen kredieten uitgaven 2020.

2

2020_CBS_00845

Mobiliteit - Rolweg - verwijderen duostaanders en plaatsen fietsnietjes.

3

2020_CBS_00861

Mobiliteit - Sint-Jansplein - uitbreiding Cambio- standplaats met 1
elektrische deelwagen en verplaatsing huidige standplaats goedkeuren.

4

2020_CBS_00380

Mobiliteit - proefproject schoolstraten voorjaar 2020.

5

2020_CBS_00381

Mobiliteit - aanpassing schoolomgeving Collegestraat i.k.v. subsidies
veilige schoolomgeving.

6

2020_CBS_00432

Mobiliteit - E. De Denestraat: evaluatie proefproject fietsstraat.

8

2020_CBS_00005

Mobiliteit - Krakeleweg - aanpak gevaarlijk punt.

9

2020_CBS_00501

Mobiliteit - basisbereikbaarheid: oriëntatienota en proces - ter
kennisname.

10

2020_CBS_00379

Mobiliteit - inventarisatiekaart trage wegen Brugge.

11

2019_CBS_05990

Mobiliteit - aankoop telapparaten dienst mobiliteit.

13

2020_CBS_00405

Mobiliteit - technologische oplossing kortparkeren - naar gemeenteraad.

14

2019_CBS_05272

Mobiliteit - raamcontract fietstrommels 2020 - naar gemeenteraad.

15

2020_CBS_00335

Vergunningen - vraag van Tech. Inst. Heilige Familie voor de
organisatie van een optocht met thema duurzaamheid op dinsdag 12
mei 2020 van de Oude Zak naar de Burg en terug.

16

2020_CBS_00538

Vergunningen - vraag van Vinkenmaatschappij De Molenzangers voor
de organisatie van de jaarlijkse vinkenzettingen in de Hugo
Verrieststraat voor de periode van april/juli 2020 en mei/juli 2020.

17

2020_CBS_00251

Vergunningen - vraag van Carnavalvereniging Orde van de Pret,
organiseren carnaval in Lissewege op zaterdag 21 maart 2020.

18

2020_CBS_00389

Vergunningen - vraag van kapsalon Les Coquettes voor voorbehouden
parkeerplaatsen en gebruik deel voetpad t.h.v. Vismarkt i.k.v. de
opening van een nieuwe zaak op zaterdag 28 maart 2020.

19

2020_CBS_00749

Vergunningen - vraag van Bibliotheek Brugge voor de organisatie van
Jeugboekenfeest op zondag 22 maart 2020 in de Kuipersstraat en
Vlamingstraat (plein voor de Stadsschouwburg).

20

2019_CBS_06100

Vergunningen - vraag van KSA Lissewege, organiseren van de jaarlijkse
'Black & White Party' op de terreinen firma Crevits in Lissewege op
zaterdag 4 april 2020 vanaf 21u30 tot de zondagmorgen.

21

2020_CBS_01049

Vergunningen - vraag van Versco BV voor plaatsen van een partytent
op de laad- en loszone voor de winkel, Park 1A te Brugge op vrijdag,
zaterdag en zondag 3, 4 en 5 april 2020 en op vrijdag, zaterdag en
zondag 8, 9 en 10 mei 2020 i.k.v. een degustatie.

22

2019_CBS_06067

Vergunningen - organiseren van student streetsoccer elimination
sportevenement op donderdag 2 april 2020 op 't Zand te Brugge door
Brugge Plus vzw.

23

2020_CBS_00067

Vergunningen - vraag van vzw Discover Thailand in Bruges, voor
organisatie van de 8ste editie Thaise Markt op 't Zand te Brugge op
zondag 31 mei 2020 van 10u tot 22u (opbouw vanaf vrijdag 29 mei
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2020 - einde afbouw op woensdag 3 juni 2020).
24

2020_CBS_00620

Vergunningen - "Taptoe Brugge" op de Burg op zaterdag 4 juli 2020.

25

2020_CBS_00406

Vergunningen - vraag van Wijkcomité Blijmare, voor het organiseren
van de 32e editie van het wijkfeest met rommelmarkt en
nevenactiviteiten in de wijk Blijmare te Sint-Andries op zondag 3 mei
2020 cfr. vorige edities.

26

2020_CBS_01012

Vergunningen - vraag voor tijdelijk parkeren als showmoment voor 70
moto's en 3 wagens op de Balkonrotonde op zondag 17 mei 2020.

27

2020_CBS_00571

Vergunningen - vraag van Brugge Plus om i.k.v. Stap in de stad vanaf 1
juli 2020 goedkeuring voor onbepaalde duur te krijgen voor tekenen
met stoepkrijt t.h.v kunstwerk binnenplein Oud Sint-Jan en
geblinddoekt voelen aan kunstwerk binnenplein Groeningemuseum.

28

2020_CBS_00829

Vergunningen - tijdelijke standplaatsen artiestenmarkt Vismarkt voor
de verkoop van eigen artistiek en/of artisanaal werk - zomerperiode
zondag 15 maart t.e.m. zondag 15 november 2020.

29

2020_CBS_00539

Vergunningen - inrichten van tijdelijke standplaatsen voor de verkoop
van eigen artistiek en/of artisanaal werk op het Huidenvettersplein
zomer 2020.

30

2020_CBS_00119

Vergunningen - vraag van KSA Rooyghem Sint-Kruis, Male vzw (SKM)
en KSA Sint-Kruis voor organisatie van Hot Spot KSA activiteitendorp
op het Kerkplein te Sint-Kruis van maandag 31/08/2020 t.e.m.
zaterdag 5/9/2020.

31

2019_CBS_05450

Vergunningen - vraag van Hoeve Hangerijn voor het organiseren van de
jaarlijkse Hoevemarkt op site van Hoeve Hangerijn, GemeneweidewegZuid 113 op zondag 17 mei 2020 van 10u tot 18u cfr. vorige edities.

32

2020_CBS_00929

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

33

2020_CBS_00544

Vergunningen/terrassen - evaluatie van de terrasvergunningen die
werden verleend op proef - definitief maken van de klachtenvrije
terrasvergunningen.

34

2020_CBS_00707

Public relations en onthaal - Conferentie 'International Air Cadet
Association' (IACEA) - vraag om ontvangst op woensdag 16 september
2020 - 20u.

35

2020_CBS_00669

Public relations en onthaal - Heilig Bloedprocessie - donderdag 21 mei
2020.

36

2020_CBS_00937

Public relations en onthaal - Internationaal Rederijkerscongres (org.:
Koninklijke Kamer van Retorika 'de Gezellen van de H. Michiel) - 5
t.e.m. 7 juni 2020 - 19u30.

37

2020_CBS_00850

Public relations en onthaal - Saint George's Day - zaterdag 18 en
zondag 19 april 2020.

38

2020_CBS_00896

Public relations en onthaal - 102de herdenking van de slag op Saint
George's Day in Dover - donderdag 23 april 2020.

39

2020_CBS_00811

Noord-Zuiddienst - subsidie mondiale activiteiten in Brugge door SintAndreasinstituut Brugge Humaniora - goedkeuren.

40

2020_CBS_00891

Noord-Zuiddienst - verduurzamingstraject Brugse chocoladesector.

41

2020_CBS_00918

Noord-Zuiddienst - samenwerkingsovereenkomst MOOOV vzw goedkeuren.

42

2020_CBS_00858

Diversiteitsdienst - subsidiëring van Brugse holebi- en
transgenderverenigingen - werkjaar 2019 - goedkeuren.

43

2020_CBS_00373

Diversiteitsdienst - fietscursus voor volwassenen - goedkeuren.
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44

2020_CBS_00984

Diversiteitsdienst - subsidiëring van Brugse (zelf)organisaties en
vrijwilligersgroepen gericht op integratie en diversiteit - werkjaar 2019.

45

2019_CBS_05808

Diversiteitsdienst - aanleg regenboogzebrapad - goedkeuren.

46

2020_CBS_00575

Europese cel - 'Turbo 2.0' - kennisname goedkeuring en ondertekening
samenwerkingsovereenkomsten - aanpassing partner vzw De Korrelatie
naar vzw Stadmakers.

47

2019_CBS_05924

Communicatie en citymarketing – aankoop flitsmateriaal - gunning.

48

2020_CBS_00057

Communicatie en citymarketing – aankoop middenformaat camera gunning.

49

2020_CBS_01124

Strategische cel - EU-project 'SCIFI' (Smart Cities Innovation
Framework Implementation) - goedkeuring budget i.k.v. testproject
innovatief aanbesteden voor 'slimme vuilnisbakken'.

MATHIJS GODERIS
50

2020_CBS_00246

Jeugddienst - subsidie voor de aankoop van duurzaam materiaal I.

51

2020_CBS_00763

Jeugddienst - toewijzing kamptransport 2020.

52

2020_CBS_00570

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 100 dagen fuif.

53

2020_CBS_00585

Preventiedienst - financiering gemeenschapswachten - voorschot 40%
voor 2020.

54

2020_CBS_00899

Preventiedienst - uitbetaling financiële ondersteuning van 445 euro aan
Comité voor Initiatief n.a.v. Brugge Feest editie 2019/2020 goedkeuren.

MERCEDES VAN VOLCEM
55

2019_CBS_06018

Openbaar domein - leveren/plaatsen van een onderwaterpomp met 4
aansluitingen - aanvaarde factuur - toewijzing.

56

2020_CBS_00919

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud van de
rotatiefmaaiers - eerste verlenging.

57

2020_CBS_00915

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud tractoren New
Holland - eerste verlenging.

58

2019_CBS_05838

Openbaar domein - raamcontract afsluitingen - eerste verlenging.

59

2020_CBS_00768

Openbaar domein - raamcontract aluminium afvalmanden - tweede
verlenging.

60

2020_CBS_00958

Openbaar domein - raamcontract onderhoud tennisvelden - Perceel 1:
voorjaarsonderhoud tennisvelden Zeebrugge - Perceel 3: onderhoud
tennisvelden in asfalt in Koude Keuken - tweede verlenging.

61

2020_CBS_00977

Openbaar domein - voeders zwanen en parkdieren - derde verlenging.

62

2020_CBS_00911

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen gunstig.

63

2020_CBS_00464

Openbaar domein - aankoop borstels veegmachines - toewijzing.

64

2020_CBS_00910

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen voorwaardelijk gunstig.

65

2020_CBS_00591

Openbaar domein - Leopold I-laan, Karel de Stoutelaan en Zeger van
Malestraat – rioolstudie – toewijzing.

66

2020_CBS_00598

Openbaar domein - Sint-Annaplein, Joost de Damhouderstraat e.a. rioolstudie - toewijzing.

67

2020_CBS_00594

Openbaar domein - Sint-Jorisstraat - Vlamingdam - rioolstudie toewijzing.

68

2020_CBS_01087

Openbaar domein - voorstel herbestemming oude Brugse lantaarns na
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vervanging door nieuwe led-armaturen, principieel goedkeuren.
69

2020_CBS_00965

Openbaar domein - aanbod 2020 Natuurcentrum & Kinderboerderij.

70

2020_CBS_00975

Openbaar domein - inventarisatie van nachtvlinders aan de Centrale
Begraafplaats.

71

2020_CBS_00969

Openbaar domein - vraag stad Oostende om rolcontainers te ontlenen.

72

2020_CBS_00807

Openbaar domein - visie herbestemmen en valoriseren van stadshout.

73

2020_CBS_01149

Eigendommen - inhuring fietsstalling De Springplank - goedkeuring
gebruiksovereenkomst.

74

2020_CBS_00888

Eigendommen - verkoop oppervlakte van 33,88 m² grond, gelegen te
8200 Brugge, langsheen de Sint- Hubertuslaan, aan IMEWO goedkeuren.

75

2020_CBS_00814

Eigendommen - stadskernvernieuwing - verkoop diverse percelen
tuingrond met aanhorigheden, gelegen in de verkaveling "Den Indruk" tuinuitbreiding woningen Boudewijn Ravestraat - goedkeuren.

76

2020_CBS_00862

Eigendommen - onttrekking aan Erfpacht Brugse Maatschappij voor
Huisvesting - woonhuis Witteleertouwersstaat 50 - naar gemeenteraad.

77

2020_CBS_00100

Eigendommen - aankoop van hoeve op en met grond (97a 81 ca)
Veltemweg 33 - 33+ gelegen te 8310 Brugge (Sint- Kruis) voor de
inrichting van een park en realisatie van fiets- en wandelpad - naar
gemeenteraad.

78

2020_CBS_00043

Eigendommen - aankoop van 1ha 02a 45ca grond gelegen te 8310
Brugge (Sint- Kruis) nabij de Veltemweg voor de inrichting van een
park en realisatie van fiets- en wandelpad - naar gemeenteraad.

79

2020_CBS_00099

Eigendommen - aankoop van 79a 77ca grond gelegen te 8310 Brugge
(Sint- Kruis) nabij de Veltemweg voor de inrichting van een park en
realisatie van fiets- en wandelpad - naar gemeenteraad.

80

2020_CBS_00935

Financiën/FA - parkeren - viseren en uitvoerbaar verklaren van
dwangbevelen.

81

2020_CBS_00901

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 12e kohier - aanslagjaar 2019.

82

2020_CBS_00672

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - standrechten markten aanslagjaar 2019 (min- aanrekening boeken).

83

2019_CBS_06022

Financiën/fiscaliteit - kohier standrechten op de markten - 2019 - 5de
kohier.

84

2020_CBS_00603

Financiën/fiscaliteit - belasting op verkoopskramen opgesteld op
openbaar domein - kohier aanslagjaar 2019.

85

2020_CBS_00634

Financiën/fiscaliteit - betaalde ambtshalve ontheffingen - algemene
milieubelasting - overig - 2016 - 2017 - 2018.

86

2020_CBS_00638

Financiën/fiscaliteit - niet-betaalde ambtshalve ontheffingen - algemene
milieubelasting - overig - 2019.

87

2020_CBS_01011

Financiën/fiscaliteit - algemene milieubelasting gezinnen aanvullend
kohier AJ 2019.

88

2020_CBS_00351

Financiën/fiscaliteit - tweede verblijven en/of algemene milieubelasting
- Kohier aj 2019 - vakantiewoningen.

89

2020_CBS_00602

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op de motorbrandstoffen en
olieverdelers.

90

2020_CBS_00459

Financiën/fiscaliteit - belastingverordening op woningen en/of
gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden
beschouwd - wijziging - naar gemeenteraad.
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91

2019_CBS_05612

Financiën/thesaurie - legaat (Spanje) - kennisname - verdere stappen.

92

2020_CBS_01029

Geschillen - kennisname vonnis + berusten.

93

2020_CBS_01046

Geschillen - procedures bij Raad voor Vergunningsbetwistingen door
stad Brugge/vraag afstand van geding.

94

2020_CBS_01072

Geschillen - Raad van State - aanstellen raadsman.

95

2020_CBS_01079

Geschillen - Raad van State - NV C.RO Ports Zeebrugge t/ Stad Brugge
- aanstellen raadsman.

FRANKY DEMON
96

2020_CBS_01233

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

97

2020_CBS_00823

DRO/sector Unesco - Noordzandstraat 49 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling.

98

2020_CBS_00934

DRO/sector Unesco - Diksmuidse Heerweg 23 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling.

99

2020_CBS_01000

DRO/sector Unesco - Scheepsdalelaan 21 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

100

2020_CBS_00926

DRO/sector Unesco - Magdalenastraat 30 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

101

2020_CBS_01018

DRO/sector Unesco - Westkapelse Steenweg 57 - principiële
goedkeuring en goedkeuring restauratiedossier subsidie Kunstige
Herstelling.

102

2020_CBS_00815

DRO/sector Unesco - Sint-Jakobsstraat 9 - Ribs & Brugge - verbouwen
handel en woning naar horeca en woning - kennisname arrest Raad
voor Vergunningsbetwistingen.

103

2020_CBS_00842

DRO/sector Unesco - Spinolarei 14 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

104

2020_CBS_00869

DRO/sector Unesco - Damse Vaart-Zuid 9 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

105

2020_CBS_00909

DRO/sector Unesco - Zuidzandstraat 4 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

106

2020_CBS_01135

DRO/sector Unesco - Oude Zak 8 - verbouwen met functiewijziging en
met wijziging van aantal woongelegenheden (studentenkamers).

107

2020_CBS_00835

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 188+ - verwijderen van nietvergunde publiciteit en plaatsen van nieuwe publiciteit - kennisname
beslissing Deputatie.

108

2020_CBS_01121

DRO/sector Noord - Pathoekeweg/Ter Bollestraat – Elia Asset - bouwen
en exploiteren van 2 middenspanningscabines - kennisname beslissing
Departement Omgeving.

109

2020_CBS_01093

DRO/sector Noord - Slachthuisstraat & Sint- Pieterszuidstraat - Stad
Brugge (Openbaar Domein) - heraanleggen van de fietspaden kennisname beslissing Deputatie (afstand van beroep).

110

2020_CBS_01130

DRO/sector Noord - Steenkaai 85 - afwerken nieuwbouw & restauratie
vervallen woning - aanvraag stedenbouwkundig attest.

111

2020_CBS_01104

DRO/sector Noord - Ronsaardbekestraat 16 - uitbreiden van bestaande
eengezinswoning + inrichten logieskamer - weigeren.

112

2020_CBS_01098

DRO/sector Noord - Pathoekeweg 25 - Juliot - verbouwen
bedrijfsgebouwen - weigeren.

113

2020_CBS_01112

DRO/sector Noord - Koffieweg - Lingang Overseas Zeebrugge Modern
Industrial Park Development Company - bouwen en exploiteren bedrijf
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voor logistieke verwerking van containergoederen - adviesvraag POVC.
114

2020_CBS_01118

DRO/sector Noord - Steenkaai 107 - Structo - verbouwen en wijzigen
exploitatie van een betoncentrale - adviesvraag POVC.

115

2020_CBS_01127

DRO/sector Noord - Alfred Ronsestraat - Telenet Group - plaatsen van
een telecommunicatiestation - adviesvraag Departement Omgeving.

116

2020_CBS_01122

DRO/sector Noord - Isabellalaan/N34 - Telenet Group - plaatsen van
een telecommunicatiestation - adviesvraag Departement Omgeving.

117

2020_CBS_01162

DRO/sector West - Koning Albert I-laan 68 B - Publilux NV - plaatsen
van een reclamezuil.

118

2020_CBS_01123

DRO/sector West - Robrecht van Vlaanderenlaan 41 - slopen van een
garagebox en bijgebouwen & bouwen van een garage.

119

2020_CBS_01106

DRO/sector West - Zevenbergenlaan 9 - plaatsen van een omheining weigeren.

120

2020_CBS_01134

DRO/sector West - Jonkheer Paul Coppietersdreef 2 - verbouwen van
een eengezinswoning met functiewijziging studentenkamers - weigeren.

121

2020_CBS_01131

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 562 - Mediageuzen regularisatieaanvraag publiciteitsbord op blinde zijgevel - weigeren.

122

2020_CBS_01059

DRO/sector Oost - Gemeneweideweg-Zuid 83 - uitbreiden
eengezinswoning achteraan (1 bouwlaag) en tegen oostgevel (2
bouwlagen) en slopen tuinhuis.

123

2020_CBS_01068

DRO/sector Oost - Paalbos 21 - uitbreiden van vrijstaande
eengezinswoning met bijkomend volume vooraan (voor vrij beroep) en
met bijkomende bouwlaag met plat dak - ongunstig stedenbouwkundig
attest.

124

2020_CBS_01062

DRO/sector Oost - Paalbos 58 - slopen veranda en uitbreiden van
vrijstaande woning achteraan, schilderen gevels, afbreken schouwen en
vernieuwen dak, herbouwen en uitbreiden tuinberging, wijzigen functie
garage naar wasplaats en berging.

125

2020_CBS_01061

DRO/sector Oost - Kartuizersstraat 39 - Mapie Invest bvba - verkavelen
perceel in 2 loten waarvan 1 voorzien voor woningbouw.

126

2020_CBS_01065

DRO/sector Oost - Sint-Kruisstraat 6 - Bouwbedrijf J. Van Hamme NV verkavelen van 1 perceel naar 2 loten, waarvan 1 lot voor woningbouw
en rooien van 2 bomen.

127

2020_CBS_01102

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

128

2020_CBS_01190

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

129

2020_CBS_01109

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

130

2020_CBS_00699

Leefmilieu - aanvraag ingediend door De Pleinfeesten, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor een optreden op de 16de
pleinfeesten op zondag 17 mei 2020.

131

2020_CBS_00737

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Het Entrepot, voor een afwijking
op de geluidsnormen voor optredens en DJ-sets op het muziekfestival
'URB 2020' op het plein aan de stadsschouwburg op 10 en 11 april
2020.

132

2020_CBS_00789

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Feestcomité Sint- Andries, voor
een afwijking op de geluidsnormen voor een optreden op Sint-Andries
Feesten op het domein van de Koude Keuken op zondag 21 juni 2020.

133

2020_CBS_00818

Leefmilieu - aanvraag ingediend door 11 Juli Komitee vzw/Burgrock
voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens op 11
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Juliviering/Burgrock op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli 2020 op de Burg.
134

2020_CBS_00849

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Feestcomité De Verloren Hoek,
voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens en DJ-sets van
zaterdag 25 juli tot dinsdag 28 juli 2020.

135

2020_CBS_01144

Leefmilieu - kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen over de
omgevingsvergunningsaanvraag voor regulariseren en exploiteren (met
uitbreiding) van een rundveefokkerij.

PHILIP PIERINS
136

2020_CBS_00878

Toerisme - Vakantiekrant 2020 - goedkeuren.

137

2020_CBS_00578

Toerisme - promotieacties 2020 met Toerisme Vlaanderen.

138

2020_CBS_00799

Toerisme - internationale journalistendatabase perswerking Visit Bruges
2020.

139

2020_CBS_01067

Toerisme - Focus/WTV 2020 zomeractie - goedkeuren.

140

2020_CBS_00691

Taxivergunningen - bekomen machtiging standplaatstaxi voor zeroemissie voertuig.

ANN SOETE
141

2020_CBS_00957

Bevolking - toekennen niet-mededeelbaar adres - goedkeuren.

142

2020_CBS_00853

Bevolking - betalingen aan FOD buitenlandse zaken, FOD binnenlandse
zaken, FOD mobiliteit voor 2020 goedkeuren.

143

2020_CBS_01091

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

144

2020_CBS_01153

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

145

2020_CBS_01151

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten - vaste benoemingen
01.01.2020.

146

2020_CBS_00499

Onderwijs - basisonderwijs - vaste benoemingen per 01.01.2020.

147

2020_CBS_01167

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

148

2020_CBS_00994

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten.

149

2020_CBS_00897

Onderwijs - KSO - kandidatuur levend model schooljaar 2019-2020.

150

2020_CBS_00667

Onderwijs - SNT - aankoop van fotografie- en videomateriaal 2020.

151

2020_CBS_01145

Onderwijs - Conservatorium - personeel.

152

2020_CBS_01154

Onderwijs - goedkeuren van bijkomende lesplaats voor de cursus
Nederlands tweede taal 'Poetsnederlands' van de Stedelijke Nijverheids& Taalleergangen CVO - ratificatie.

153

2020_CBS_00466

Onderwijs - SNT - aanpassing cursistenbijdrage ingrediënten Koken
vanaf 1/09/2020.

NICO BLONTROCK
154

2020_CBS_00820

Organiseren (kostuumatelier) - terugvorderen kosten schade aan
kostuums, ontlening door Sint-Andreasinstituut Brugge op 24
september 2019.

155

2020_CBS_01041

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van VZW Kat Zoekt Thuis, Zoete
Inval 22, tot kosteloos gebruik van zaal De Polder op zaterdag 12
september 2020 voor organisatie van een spaghetti-avond ten voordele
van de werking van de VZW.

156

2020_CBS_00601

Cultuurcentrum - educatief project Mobile Games/Imagination aanvaarde factuur - ter ratificatie.

158

2020_CBS_00912

Cultuurcentrum - openstellen van de schouwburg voor bezoekers in de
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zomer 2020.
159

2020_CBS_01125

Cultuurbeleidscoördinator - intrekken erkenning en subsidiëring Theater
Zonnevier.

160

2020_CBS_00900

Cultuurbeleidscoördinator - 't Brugs Variété Theater - subsidie
toneelvoorstelling "Maak plaats mevrouw".

161

2020_CBS_01119

Cultuurbeleidscoördinator - Kon. Toneelvereniging De Valk - subsidie
toneelvoorstelling "Het geheugen van water".

162

2020_CBS_00885

Cultuurbeleidscoördinator - Alter Ego VZW - projectsubsidie kunst- en
muziekevenement "Aïs Sedai" op 31 oktober 2020.

163

2020_CBS_00889

Cultuurbeleidscoördinator - projectsubsidie "objets trouvés - verloren
voorwerpen" - 7 tot 29 maart 2020 diverse locaties in Brugge.

164

2020_CBS_00125

Cultuurbeleidscoördinator - 50-jarig bestaan Rotary Club Brugge West ondersteuning jubileum vereniging.

165

2020_CBS_00914

Cultuurbeleidscoördinator - 50-jarig bestaan begeleidingstehuis
Cruushove - aanvraag ondersteuning bij jubilea vereniging - niet
toekennen.

166

2020_CBS_01064

Cultuurbeleidscoördinator - publicatie in het kader van de Pretriënnale
2020 en 20 jaar erkenning 'Unesco Werelderfgoed'.

167

2020_CBS_01126

Musea - per diems en hotelkosten - 'Memling Now: Hans Memling in de
actuele kunst'.

168

2020_CBS_00857

Musea - schenking kunstwerk.

169

2020_CBS_00898

Musea - audioguides Musea Brugge - verlenging via raamcontract.

170

2020_CBS_00961

Musea - jaarlijks onderhoud en kosten WIFI- voorziening site
Gruuthusemuseum.

171

2020_CBS_00870

Musea - eindafrekening ereloon dossier Gruuthusemuseum en -site naar gemeenteraad.

172

2020_CBS_00471

Musea - organisatie van een internationaal wetenschappelijk congres in
Brugge getiteld: Belgisch- Nederlandse contactdagen voor Archeologen
en Bouwhistorici (2021).

173

2020_CBS_00895

Musea - sluiting van het Belfort voor onderhoudswerken aan de
evacuatieluiken.

174

2020_CBS_00928

Musea - aankoop van een vijftal erfgoedobjecten van de
Hospitaalzusters van Sint-Jan vzw.

175

2020_CBS_00980

Musea - aankoop van lockers voor de bezoekers van het
Groeningemuseum - ontwerp, wijze van gunnen en gunning.

176

2020_CBS_01171

Musea - goedkeuren van transport van kunstwerk van Diana Al-Hadid
vanuit New York naar Brugge voor tentoonstelling 'Memling Now: Hans
Memling in de actuele kunst'.

177

2020_CBS_01001

Musea - tentoonstelling Memling Now - gunning firma’s voor de
opstelling van het kunstwerk van David Claerbout.

178

2020_CBS_01116

Musea - promotiecampagnes voor 2 expo's van Musea Brugge: Van
Eyck in Bruges & Memling Now - raamcontract.

179

2020_CBS_00999

Musea - organisatie congres "Symposium for the Study and Technology
in Painting" op 9, 10 en 11 september 2020.

180

2020_CBS_01013

Musea - receptie opening Groeningemuseum & tentoonstelling 'Jan van
Eyck in Bruges'.

181

2020_CBS_00854

Musea - schrapping tentoonstelling 'Hemel in een notendop' oktober
2020 t/ februari 2021 in Sint-Janshospitaal.

182

2020_CBS_00836

Bibliotheek - jeugdboekenmaand 2020.

Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

8

183

2020_CBS_00908

Bibliotheek - aankoop meubilair herinrichting De Zorge - regularisering
meeruitgave.

MINOU ESQUENET
184

2019_CBS_05775

PB/gebouwen - herstellen van de bakoven in de Kinderboerderij De
Zeven Torentjes, Canadaring 41 - ontwerp en wijze van gunnen goedkeuren.

185

2020_CBS_00128

PB/gebouwen - uitbreken verharding voor verbinding tussen 2
gebouwen alsook rioleringswerken in NOK , Mariastraat 44 - ontwerp,
wijze van gunnen en gunning - ratificatie.

186

2020_CBS_00813

PB/gebouwen - aanpassingswerken hoogspanningscabine, Vaartstraat
77 - toewijzing.

187

2020_CBS_00729

PB/gebouwen - vervangen van toegangsdeuren door brandwerende,
zelfsluitende deuren in AC Sint-Kruis, Moerkerkse Steenweg 190 ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing.

188

2020_CBS_00559

PB/gebouwen - verbouwing voormalige sportdienst tot clublokaal
Brugse Duikclubs, Doornstraat te Sint-Andries - eindafrekening - naar
gemeenteraad.

189

2020_CBS_00939

PB/gebouwen - opfrissen van jeugdlokaal 'boerderijtje', Fazantenlaan te
8200 Sint-Andries - toewijzing.

190

2020_CBS_00852

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 rectificatie toewijzing.

191

2020_CBS_00840

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 - rectificatie toewijzing.

192

2020_CBS_00893

PB/elektromechanica - raamcontract tot het onderhouden van de
bliksembeveiliging, diverse stadsgebouwen.

193

2020_CBS_00948

PB/elektromechanica - vervangen van de bestaande slagboom op
parking Oud Sint-Jan, Oostmeers 17 - toewijzing.

194

2020_CBS_00148

PB/wagenpark - leveren van 1 lichte vrachtwagen met enkele cabine en
open laadbak voor de uitleendienst, Laconiastraat 16 t.v.v. Peugeot
Boxer - toewijzing.

195

2020_CBS_00561

PB/wagenpark - leveren van een lichte vrachtwagen met enkele cabine
en laadvermogen van min. 1.000 kg voor gebouwendienst, Oostmeers
17, t.v.v. Peugeot Boxer - ontwerp en wijze van gunnen.

196

2020_CBS_00131

PB/wagenpark - leveren van 1 elektrisch aangedreven lichte
vrachtwagen met een laadvermogen van 550 kg voor gebouwendienst,
Oostmeers 17 - toewijzing.

197

2020_CBS_00682

PB/wagenpark - leveren van 1 containervrachtwagen, met containerhaakarm, met maximaal toegelaten massa van 26 ton voor Openbaar
Domein/Stadsreiniging - ontwerp en wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

198

2020_CBS_01139

Leefmilieu/energie - FLAVOUR - buitenlandse dienstverplaatsing
schepenen.

200

2020_CBS_01099

Leefmilieu/energie - marktbevraging WVI snellaadpalen
bedrijventerreinen.

201

2020_CBS_00824

Informatica - onderhoud servers RDWP 2020 - goedkeuren.

202

2020_CBS_00834

Informatica - VMware opleiding - goedkeuren.
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203

2020_CBS_01051

Informatica - onderhoud Trustwave - mailmarshal software 2020 goedkeuren.

204

2020_CBS_01048

Informatica - onderhoud Symantec software 2020 - goedkeuren.

205

2020_CBS_00864

Informatica - onderhoud Commvault software 2020 - goedkeuren.

206

2020_CBS_00839

Informatica - onderhoud dataprotector - goedkeuren.

MARTINE MATTHYS
207

2020_CBS_00792

Personeel & organisatie - jobstudenten – principiële vraag aantal
jobstudenten zomer 2020.

PABLO ANNYS
208

2020_CBS_00554

Werk en ondernemen - toelage voor actie die Brugge als winkel- en
ondernemende stad promoot en versterkt - HGK Om en Rond de
Vismarkt - event Zomeren op de Vismarkt editie 2019.

210

2020_CBS_00560

Werk en ondernemen - Noordzandstraat 69 - Lola life lines - aanvraag
toelage impulsbeleid (winkelconcept) - niet toekennen.

211

2020_CBS_01108

Werk en ondernemen - kennisgeving programma congres UNWTO.

212

2020_CBS_01086

Werk en ondernemen - Paasfoor 2020 - verlenging duur t.e.m.
paasmaandag.

213

2020_CBS_00394

Werk en ondernemen - Meifoor - gebruik stationsplein.

214

2020_CBS_01015

Werk en ondernemen - Meifoor 2020 - animatie.

215

2020_CBS_00095

Werk en ondernemen - recuperatie subsidies regierol 2019 en
overdracht naar Werkkracht10 i.f.v. mobiliteitsacties.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
216

2020_CBS_00402

Mobiliteit - BITS-project - parkeerverwijssysteem fietsenparkings Zand
- ontwerp en wijze van gunnen.

217

2020_CBS_00720

Mobiliteit - Zilversparrenstraat - zone 30 niet invoeren.

218

2020_CBS_00009

Mobiliteit - proefproject knip - Vijversdreef - Bos en Lommer - Lodewijk
van Malestraat.

220

2020_CBS_00778

Mobiliteit - vastlegging tekorten kredieten met de eerste herzieningen
van het meerjarenplan 2020-2025.

221

2020_CBS_00933

Vergunningen - vraag van Fast Forward Events voor de organisatie van
een SUP opkuisactie op woensdag 18 maart 2020 met start aan de
Potterierei 1.

222

2020_CBS_00327

Vergunningen - vraag van Evelano voor het plaatsen van een
toiletwagen (niet op openbaar domein), fietsstalling (niet op openbaar
domein) en opslagruimte (geen toelating) i.k.v een zomerbar aan de
Kolenkaai van 15 juni t.e.m. 15 september 2020.

223

2020_CBS_00196

Vergunningen - "Voorsmaak 2020" op het binnenplein van het
Gruuthusemuseum op zaterdag 30 en zondag 31 mei 2020.

224

2020_CBS_00681

Vergunningen - principieel goedkeuren datum en locatie voor de
Student Welcome.

225

2020_CBS_00943

Vergunningen - vraag van café Molenhuis voor de organisatie van
'Reünie Vuurmolen' op zaterdag 30 mei 2020 ter hoogte van Potterierei
nr. 109.

226

2020_CBS_00700

Vergunningen - organisatie Funk in a Park op zondag 7 juni 2020 in het
Minnewaterpark door vzw Popol - geen toelating.
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227

2020_CBS_00557

Vergunningen - principieel besluit grote openluchtevenementen
september 2021.

228

2020_CBS_00846

Public relations en onthaal - Move @the coast: wandeling langs de
kustlijn t.v.v. kinderkankerdag Planckendael - zaterdag 4 april 2020 verschillende kuststeden

229

2019_CBS_05708

Strategische cel - gebiedsgerichte werking - principes en aanpak.

230

2020_CBS_00879

Ombudsdienst - 10 klachten - kennisgeving.

231

2020_CBS_01044

Ombudsdienst - 1 klacht - kennisgeving.

MERCEDES VAN VOLCEM
232

2020_CBS_00605

Openbaar domein - Kuipersstraat - principe beslissing wegname
openbaar toilet - voorlopig niet akkoord.

233

2020_CBS_00804

Openbaar domein - Slachthuisstraat - Sint- Pieterszuidstraat - aanleg
van fietspaden - beperkte wijziging ten opzichte van bestek.

234

2020_CBS_00982

Openbaar domein - Vismarkt - principedossier: uitbreiden voetpad of
gelijkvloerse aanleg.

235

2020_CBS_00753

Financiën/PBB - BBC 2020 - overdracht investeringskredieten van 2019
naar 2020.

236

2020_CBS_01038

Geschillen - Wispeltuin - aanstellen raadsman.

237

2020_CBS_00954

Geschillen - Cela Vexhi- Uka Klodiana t/ABS Brugge - weigering
voltrekken huwelijk.

FRANKY DEMON
238

2020_CBS_00967

DRO/directie en algemene zaken - aanpassen retributies voor
vastgoedinfo, aanvragen omgevingsvergunningen en
stedenbouwkundige uittreksels - geen aanpassingen/nieuw
retributiereglement.

240

2020_CBS_00646

DRO/sector Unesco - verordenende maatregelen voor de terrassen op
Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving - naar
gemeenteraad.

242

2020_CBS_01077

DRO/sector Oost - Wiedauwbos 50 - bouwen van carport en uitbreiden
oprit.

243

2020_CBS_00683

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Voorsmaak, voor een afwijking op
de geluidsnormen voor DJ- sets op het foodfestival 'Voorsmaak' op 30
en 31 mei 2020 op het Binnenplein van het Gruuthusemuseum.

244

2020_CBS_01160

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Cercle Brugge KSV, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor een DJ-set op Fandorp Cercle
Brugge op Parking Zuid 1 op zaterdag 7 maart 2020.

245

2020_CBS_01213

Sportdienst - kennisname stormschade schutterstoren Koude Keuken
en plan van aanpak.

PHILIP PIERINS
246

2020_CBS_00904

Toerisme - uitbreiding voorwaarden vergunning speciale rondvaarten
onder bevoegdheid van de burgemeester.

247

2019_CBS_05823

Toerisme - Visit Bruges - opstarten onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor 'Raamovereenkomst voor de creatie
en het verwerven van nieuw beeldmateriaal'.

248

2020_CBS_00987

Toerisme - Ketnet Zomertour 2.0.

ANN SOETE
249

2020_CBS_01039

Bevolking - vernieuwde inplanting strandcabines Zeebrugge.
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NICO BLONTROCK
250

2020_CBS_00971

Cultuurbeleidscoördinator - organisatie Reiefeesten augustus 2023.

251

2020_CBS_01009

Cultuurbeleidscoördinator - organisatie Tour Elentrik - uitbreiding in
Sint-Kruis.

MARTINE MATTHYS
252

2020_CBS_01128

Personeel & organisatie - cluster openbaar domein/stadsreiniging arbeider in contractueel verband - ontslag.

253

2020_CBS_01186

Personeel en organisatie - formatie Cluster Omgeving - naar
gemeenteraad.

PABLO ANNYS
254

2020_CBS_01101

Werk en ondernemen - principieel akkoord voor inrichten tijdelijke
zomerbar op woonboot Vano I - Kolenkaai 1 door eigenaars.

255

2020_CBS_01103

Werk en ondernemen - omkadering van het pop-up gebeuren toekennen van de coördinerende rol aan Werk en Ondernemen.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
256

2020_CBS_01045

Vergunningen - vraag Ultim Events bvba en Club Brugge KV voor
organiseren fandorp met uitzenden op groot scherm van bekerfinale op
de Markt op zondag 22 maart 2020.

257

2020_CBS_00925

Public relations - morgenmaal openbaar carnaval - zaterdag 7 maart
2020 - 8u30.

258

2020_CBS_01056

Europese cel - kennisname goedkeuring Europees project 'Beacon'
(improving Border survEillance and CONtrol) en ondertekening
partnerschapsovereenkomst.

MERCEDES VAN VOLCEM
259

2020_CBS_01156

Openbaar domein - vernieuwen van de openbare verlichting en
feestverlichtingsinstallatie op het Beursplein - ontwerp - wijze van
gunnen - gunning.

FRANKY DEMON
261

2020_CBS_01238

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

262

2020_CBS_01107

DRO/ sector Noord - Fort Lapin 41 - Mediageuzen - regulariseren
uithangbord - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

263

2020_CBS_00946

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Ultim Events bvba, voor een
afwijking op de geluidsnormen voor DJ-sets op het fandorp bekerfinale
Club Brugge op 22 maart 2020 op de Markt.

NICO BLONTROCK
264

2020_CBS_00966

Musea - Sint-Janshospitaal expo 'Memling Now' - gunnen opdracht
'transport, inclusief art-handling en alle hiertoe vereiste douane-,
import en exportadministratie'.
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