College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 16 maart 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_01105

Politie/financieel beheer - financiële tegemoetkoming minivoetbal
Eibergen 2020 PZ Brugge n.a.v. wereldtornooi van 5 t.e.m. 9 oktober
2020 - goedkeuren.

2

2020_CBS_01330

Politie/financieel beheer - belegging op lange termijn periode 20202024 - goedkeuring.

3

2020_CBS_00851

Politie/middelenbeheer - aankoop desktop hardware met bijhorende
software - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

4

2020_CBS_00944

Politie/middelenbeheer - aankoop elektrische voertuigen - voorstel wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

5

2020_CBS_01217

Politie/middelenbeheer - plaatsen ANPR camera’s i.k.v. Beacon voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

6

2020_CBS_01284

Politie/middelenbeheer - schilderen muren Regio Centrum - voorstel toewijzen.

7

2020_CBS_00962

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-04 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1 juli 2020
- kennisname.

8

2020_CBS_01288

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-04 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1 juli 2020
- kennisname.

9

2020_CBS_01287

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-04 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie - per 1
augustus 2020 - kennisname.

10

2020_CBS_01235

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

11

2020_CBS_01237

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

12

2020_CBS_01194

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een commissaris van
politie met ingang van 1 augustus 2020 - naar gemeenteraad.

13

2020_CBS_00941

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader - benoeming via mobiliteit van
één adviseur - niveau A (Klasse 2) - diensthoofd Facilities, ICT en
Middelenbeheer - mobiliteitsronde 2019-05 - met mobiliteitsreserve reeksnummer 2012: naar gemeenteraad.

14

2020_CBS_01374

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring
- naar gemeenteraad.

15

2020_CBS_01327

Politie/arbeidsongevallen - arbeidsongeval - kennisname standpunt
Ethias + goedkeuring - naar gemeenteraad.

16

2020_CBS_01218

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

17

2020_CBS_00922

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Gieterijstraat goedkeuren.

18

2020_CBS_00812

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Katelijnestraat goedkeuren.

19

2020_CBS_01231

Politie/verkeerszaken -aanvullend reglement zone 50 Blauwe Toren goedkeuren.
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20

2020_CBS_01003

Politie/verkeerszaken - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Heilig Bloedprocessie - goedkeuring naar gemeenteraad.

21

2020_CBS_01159

Mobiliteit - Eco city Mobile.

22

2020_CBS_00986

Mobiliteit - studiebestek Fietsfonds-dossiers – naar gemeenteraad.

23

2020_CBS_00782

Mobiliteit - studie fietsverbinding Sint-Michielsestraat-Vaartdijkstraat goedkeuring bestek en wijze gunnen - naar gemeenteraad.

24

2020_CBS_01005

Vergunningen - Koninklijke Oost- en West-Vlaamse Kring organiseert
hun jaarlijkse Dies Natalis (67ste editie) op zondag 19 april 2020 van
10u30 tot 18u in de binnenstad.

25

2020_CBS_01028

Vergunningen - vraag van Reno Solutions bvba voor uitbating van
foodtruck voor de verkoop van frietjes, snacks en frisdrank op
maandag, dinsdag en woensdag op plein palend aan de Vismijnstraat,
Rederskaai en de Kustlaan in Zeebrugge.

26

2020_CBS_01331

Communicatie en citymarketing - ratificatie druk en bedeling folders
'Buurt aan de beurt'.

27

2020_CBS_00111

Communicatie en citymarketing - samenwerkingsvoorstel Focus/WTV GDS TV.

28

2020_CBS_00001

Europese cel - kennisname goedkeuring Europees project 'Food wave'
(EuropeAid - Development education and awareness raising 'DEAR') en
ondertekening partnerschapsovereenkomst - naar gemeenteraad.

29

2020_CBS_01157

Diversiteitsdienst - toelage 2020 Rode Kruis Opvangcentrum De Patio goedkeuren.

30

2020_CBS_01170

Diversiteitsdienst - toelage 2020 federaties FMDO en FZO-VL goedkeuren.

31

2020_CBS_01032

Noord-Zuiddienst - subsidiëring van lidorganisaties van de NoordZuidraad - werkjaar 2019.

32

2020_CBS_01362

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

33

2020_CBS_01340

Noord-Zuiddienst - samenwerkingsovereenkomst Stad Brugge Communauté Urbain d'Ebolowa (Kameroen) - naar gemeenteraad.

34

2020_CBS_00951

Secretarie - gemeenteraad - fractietoelagen - controle van de
aanwending van de fractietoelagen uitbetaald in 2019 en vaststelling
van de uit te betalen bedragen voor 2020 - naar gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
37

2020_CBS_01280

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival The Black and White party.

38

2020_CBS_00304

Jeugddienst - organisatie Buitenspeeldag 2020.

39

2019_CBS_03925

Jeugddienst - hervaststelling reglement betreffende de subsidiëring van
de aankoop van duurzaam materiaal - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
40

2020_CBS_00548

Openbaar domein - aankoop batterijen voor Stihl-machines - aanvaarde
factuur - toewijzing.

41

2020_CBS_01236

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

43

2019_CBS_05260

Openbaar domein - Bossuytlaan-Weidebekestraat - aanleg plateau wijziging ontwerp-principebeslissing.

44

2020_CBS_01423

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.
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45

2020_CBS_01424

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

49

2020_CBS_01429

Geschillen - Wispeltuin - aanstellen raadsman.

FRANKY DEMON
50

2020_CBS_01431

DRO/sector Unesco - Dirk Boutsstraat 3 - vervangen schrijnwerk en
inrichten tuinkamer.

51

2020_CBS_01406

DRO/sector Unesco - Steenstraat 78 - IGM - wijzigen van een
publiciteitsinrichting.

52

2020_CBS_01169

DRO/sector Unesco - Guido Gezellelaan 15 - 2 onvergunde
vakantieappartementen - ongunstig voor regularisatie.

53

2020_CBS_01290

DRO/sector Unesco - Langestraat 106 - onvergunde vakantiewoning ongunstig voor regularisatie.

54

2020_CBS_01175

DRO/sector Unesco - Oude Gentweg 4 - onvergunde splitsing ongunstig.

55

2020_CBS_01413

DRO/sector Unesco - Hooistraat 72 - principiële goedkeuring en
goedkeuring restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

56

2020_CBS_01388

DRO/sector Unesco - Moerstraat +35 - functiewijziging van
garage/zolder (berging) naar garage/polyvalente ruimte.

57

2020_CBS_01443

DRO/sector Unesco - Garenmarkt 10 - MOIZO - plaatsen van een
gevelbanier haaks aan de ingang van residentie Armonea Ten
Eeckhoute.

58

2020_CBS_01405

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

59

2020_CBS_01451

DRO/sector Unesco - Pandreitje 13-16 - The Pand bvba - uitbreiden van
hotel The Pand.

60

2020_CBS_01453

DRO/sector Noord - Patentestraat - afbreken van een oud
zuiveringsstation.

61

2020_CBS_01465

DRO/sector Noord - Evendijk-West 24 - verbouwen en renoveren van
een eengezinswoning - weigeren.

62

2020_CBS_01456

DRO/sector Noord - Sint-Pietersgroenestraat 91 - bijbouwen van een
houten tuinhuis - weigeren.

63

2020_CBS_01463

DRO/sector Noord - Herdersbruggestraat 12 - verbouwen van een
eengezinswoning.

64

2020_CBS_01459

DRO/sector Noord - Jozef Verschaveweg 131 - P.B.I. Fruit Juice
Company - verbouwen en exploiteren van een fruitsapbedrijf adviesvraag POVC.

65

2020_CBS_01390

DRO/sector West - Alfons Wybolaan 5 - regulariseren van een
verbouwing met uitbreiding op de eerste verdieping.

66

2020_CBS_01395

DRO/sector West - Barrièrestraat 13 - Mintus - verbouwen met
functiewijziging en exploiteren lokaal dienstencentrum.

67

2020_CBS_01396

DRO/sector West - Singel 12 - verbouwen van een rijwoning weigeren.

68

2020_CBS_01455

DRO/sector West en Oost - Wulgenbroeken en Assebroekse Meersen Vlaamse Landmaatschappij - Groene Fietsgordel Brugge
(inrichtingswerken deel 3) - adviesvraag POVC.

69

2020_CBS_01357

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 210 – Boer Invest bvba regulariseren reeds uitgevoerde verbouwingswerken en functiewijziging
naar vakantiewoning en aanpassing van voortuin.

70

2020_CBS_01365

DRO/sector Oost - Paalbos 38 - verbouwen en uitbreiden van bestaande
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halfopen eengezinswoning en bouwen carport voor 2 wagens in
achtertuin.
71

2020_CBS_01361

DRO/sector Oost - Pijpeweg 53 - Immo Terry bvba - herbouwen
vrijstaand bijgebouw (aanpassing vergunde verbouwing).

72

2020_CBS_01386

DRO/sector Oost - Maalse Steenweg 410 - uitbreiden en verbouwen van
bestaande vergunde eengezinswoning met handelsfunctie, inrichten
bijkomende parkeerplaatsen en aanplant van bomen.

73

2020_CBS_01454

DRO/sector Oost - Daverlostraat - plaatsen van een afsluiting achter
bestaande haag - kennisname beroep en adviesvraag Deputatie.

74

2020_CBS_01270

DRO/woondienst - Altenastraat 8 - schrapping leegstandsregister.

75

2020_CBS_01425

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

76

2020_CBS_01421

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

77

2020_CBS_01370

Leefmilieu - evaluatie proefvergunning klasse 2 verleend aan Aneca
Services NV-Immo Aneca m.b.t. vraag tot wijzigen lozingsnorm arseen.

78

2020_CBS_01285

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugealive vzw voor een afwijking
op de geluidsnormen voor DJ- sets op Criticalz festival op zaterdag 15
augustus 2020 aan het Entrepot, buitensite.

79

2020_CBS_01191

Sportdienst - vraag voor de organisatie van Easter Padel Tournament in
sportpark De Gulden Kamer op zaterdag 11 april 2020.

81

2020_CBS_01322

Sportdienst - masterplan site Sport Vlaanderen Brugge - kennisname
gunningsverslag.

PHILIP PIERINS
82

2020_CBS_01319

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer.

ANN SOETE
83

2020_CBS_01299

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten.

84

2020_CBS_01188

Onderwijs - Conservatorium - personeelsbesluit niet- gesubsidieerd
personeel.

85

2020_CBS_01341

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) - maximumcapaciteit
schooljaar 2020-2021 - naar gemeenteraad.

86

2020_CBS_01343

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) Schoolkalender 2020-2021 - naar gemeenteraad.

87

2020_CBS_01434

Onderwijs - Academie (KSO) - modernisering secundair onderwijs 2A:
niet programmeren van de basisoptie STEM- technieken vanaf 1
september 2020 - naar gemeenteraad.

88

2020_CBS_01403

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving - diverse burgers.

89

2020_CBS_01367

Bevolking - verwijderen ambtelijke afvoering uit het bevolkingsregister
- goedkeuren.

90

2020_CBS_01347

Bevolking - hernummering van bestaande gebouwen.

91

2020_CBS_01344

Bevolking - hernummering van bestaande gebouwen.

92

2020_CBS_01345

Bevolking - hernummering van bestaande gebouwen.

93

2020_CBS_01349

Bevolking - hernummering van bestaande gebouwen.

94

2020_CBS_01352

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

95

2020_CBS_01355

Bevolking - hernummering en toekenning huisnummer.

96

2020_CBS_01402

Bevolking - straatbenaming - sluiting openbaar onderzoek en definitieve
goedkeuring - naar gemeenteraad.
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NICO BLONTROCK
97

2020_CBS_00492

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Mooov, 20202025 - naar gemeenteraad.

98

2020_CBS_00491

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het Mafestival,
2020-2025 - naar gemeenteraad.

99

2020_CBS_00490

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Salicional vzw,
2020-2025 - naar gemeenteraad.

100

2020_CBS_00485

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Exit vzw, 20202025 - naar gemeenteraad.

101

2020_CBS_00482

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met de Brugse
Klokkenspelvereniging, 2020-2025 - naar gemeenteraad.

102

2020_CBS_00480

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met de Brugse
Belofte, 2020-2025 - naar gemeenteraad.

103

2020_CBS_00479

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het Anima
Eterna, 2020-2025 - naar gemeenteraad.

104

2020_CBS_00477

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het 11 JuliKomitee, 2020-2025 - naar gemeenteraad.

105

2020_CBS_00484

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het Comité voor
Initiatief, 2020-2025 - naar gemeenteraad.

106

2020_CBS_00489

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met het
Kantcentrum, 2020-2025 - naar gemeenteraad.

107

2020_CBS_00488

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Kaap, 20202025 - naar gemeenteraad.

108

2020_CBS_00493

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Razor Reel,
2020-2025 - naar gemeenteraad.

109

2020_CBS_00495

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Vormingplus,
2020-2025 - naar gemeenteraad.

110

2020_CBS_00496

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met We Can Dance,
2020-2025 - naar gemeenteraad.

111

2020_CBS_00486

Cultuurbeleidscoördinator - beheersovereenkomst met Fedekam, 20202025 - naar gemeenteraad.

112

2020_CBS_01219

Cultuurbeleidscoördinator - minieme aanpassingen twee reglementen
subsidiëring - naar gemeenteraad.

113

2020_CBS_01383

Cultuurbeleidscoördinator - verlengen overeenkomsten erkende Brugse
niet-professionele culturele verenigingen gesubsidieerd via
contractsubsidie periode 2020-2025.

114

2020_CBS_00686

Cultuurcentrum - definitief programma internationaal accordeonfestival
Airbag 2020 - goedkeuren.

115

2020_CBS_01289

Musea - ticketing Musea Brugge en Visit Bruges - naar gemeenteraad.

116

2020_CBS_01358

Archief - bruikleen tentoonstelling 400 jaar Zevenster Damme.

MINOU ESQUENET
117

2020_CBS_01002

Leefmilieu/energie - goedkeuring lastenboek energie- en
klimaatactieplan (SECAP) Brugge 2030.

118

2020_CBS_01291

PB/gebouwen - uitvoeren van kleurhistorisch onderzoek interieur en
exterieur aan het Conservatorium, Sint- Jacobsstraat 23 en de
Republiek, Sint-Jacobsstraat 36 - goedkeuring gunning.

119

2020_CBS_01020

PB/gebouwen - asbestverwijdering gipsisolatie en plaatsen nieuwe
leidingisolatie in diverse stadsgebouwen - toewijzing.
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120

2020_CBS_01366

PB/gebouwen - toetreding tot Green Deal Circulair Bouwen (GDCB).

121

2020_CBS_01063

PB/gebouwen - herstellingswerken De Bond, Buiten de Smedenvest kelderruimten: toewijzing.

122

2020_CBS_01265

PB/gebouwen - renovatie hoofdgebouw van het Conservatorium toewijzing.

123

2020_CBS_01007

PB/gebouwen - onderhouds- en instandhoudingswerken, SintJanshuismolen, Kruisvest 3 - toewijzen.

124

2020_CBS_01222

PB/gebouwen - kosten voor aanpassingswerken waterleidingen diverse
stadsgebouwen - ratificatienota.

125

2020_CBS_01242

PB/gebouwen - karkasrestauratie van de kapel, het passantenhuis van
O.L.V. van Nazareth en het Magdalenahospice, Nieuwe Gentweg:
uitbreiding van de opdracht met interieurrenovatie gelijkvloers - naar
gemeenteraad.

126

2020_CBS_01252

PB/elektromechanica – stookplaatsrenovatie Stadshallen, Markt 7 ontwerp en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

127

2020_CBS_00416

PB/wagenpark - regularisatie van factuur voor het herstellen van
bulldozer New Holland, ingezet voor Openbaar Domein/wegendienst
Zeebrugge.

128

2020_CBS_01088

PB/schoonmaak - ratificatienota voor facturen Essef.

MARTINE MATTHYS
129

2020_CBS_01391

Personeel & organisatie - openbaar domein – omzetten seizoensarbeid
naar reguliere tewerkstelling.

130

2020_CBS_01441

IDPBW (GMAT) - Juni: back on the bike.

PABLO ANNYS
131

2020_CBS_01306

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie ) - uitbetaling- Unizo Sint-Kruis 'Kerstival' editie 2019.

132

2020_CBS_01229

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - Unizo Brugge - netwerkevent 14/01/2020.

133

2020_CBS_00892

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Bvba Green Geldmuntstraat 21.

134

2020_CBS_01323

Werk en ondernemen - VVB-dienst - adreswijziging van de
maatschappelijke- & exploitatiezetel van Vandeputte Frederiek kennisname.

135

2020_CBS_00974

Werk en ondernemen - goedkeuring begroting 2020 en kennisname
jaarrekening 2019 voor wijk-werken en regierol sociale economie.

Te bespreken
FRANKY DEMON
136

2020_CBS_01449

DRO/sector Unesco - Oude Pastoriestraat 1 - plaatsen van
zonnepanelen op een schuur - weigeren.

137

2020_CBS_01460

DRO/sector Unesco - Sint-Gilliskoorstraat 13 - herbouwen van een
eengezinswoning na afbraak van de bestaande woning.

138

2020_CBS_01385

Leefmilieu - omgevingsvergunning met stedenbouwkundig luik en
milieuluik klasse 2, voor wijzigen vergunde plannen en exploiteren
Cactus muziekcentrum (concertzaal met café) - advies aan POVC.
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139

2020_CBS_01240

Cultuurbeleidscoördinator - nominatieve toelagen - correcties op MJP naar gemeenteraad.

141

2020_CBS_01401

Cultuurcentrum - een nieuw adviesorgaan voor het cultuurcentrum.

142

2020_CBS_01133

Cultuurcentrum - het aanpassen van de huurvoorwaarden van de zalen
van het cultuurcentrum.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
143

2020_CBS_01384

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 31 maart 2020 - punten voor
de agenda - gemeenteraadszitting en de berekken worden uitgesteld.

MERCEDES VAN VOLCEM
144

2020_CBS_01338

Eigendommen - Begijnhof - ontbinding erfpachtovereenkomst - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
145

2020_CBS_01528

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

146

2020_CBS_01467

DRO/sector Noord - Kolvestraat 20+ - Fluxys Belgium - renoveren,
isoleren en intern verbouwen van een bestaand kantoorgebouw adviesvraag Departement Omgeving.

147

2020_CBS_01314

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

148

2020_CBS_01446

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2 voor het uitvoeren
van een bronbemaling en aanvraag wijziging lozingsnormen - Coupure
1 - Marcel De Vos & C°.

MINOU ESQUENET
149

2020_CBS_01492

PB/gebouwen - vernieuwen plat dak schutterstoren in het kader van de
openbare veiligheid.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
150

2020_CBS_01547

Financiën - Financieel directeur - financiële impact en ondersteunende
maatregelen coronacrisis.
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