College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 3 april 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_01399

Politie/algemeen - plaatsen van borden (Whatsapp buurtpreventie) in
kader van de buurtinformatienetwerken "Bedrijvig Brugge" goedkeuren.

2

2020_CBS_01640

Politie/financieel beheer - jaarrekening 2019 Politiezone Brugge vaststelling - naar gemeenteraad.

3

2020_CBS_01651

Politie/financieel beheer - begrotingswijziging 1 2020 - vaststelling naar gemeenteraad.

4

2020_CBS_01591

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-05 van
operationeel kader - basiskader - inspecteur van politie -per 1 augustus
2020 - kennisname.

5

2020_CBS_01737

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2019-05 van
operationeel kader - basiskader - eerste inspecteur van politie - per 1
september 2020 - kennisname.

6

2020_CBS_01815

Politie/personeelsbeheer - intrekking opruststelling van commissaris
van politie.

7

2020_CBS_00972

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader en CALog-kader - via
mobiliteitsronde 2019-05- kennisname.

8

2020_CBS_01784

Politie/verkeerszaken - tijdelijke opschorting van de kosten inname
openbaar domein (IOD) t.g.v. de COVID-19 maatregelen - goedkeuren
- naar gemeenteraad.

9

2020_CBS_01782

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

10

2020_CBS_01789

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongeval - financiële
regeling - goedkeuring - naar gemeenteraad.

11

2020_CBS_01529

Mobiliteit - Antonis De Rooverestraat: bewonersbevraging organisatie
parkeren.

12

2020_CBS_01447

Mobiliteit - Astridlaan: vraag aan Vlaamse overheid tot opname
heraanleg in de Geïntegreerde Investeringsplanning (GIP).

13

2020_CBS_01755

B-punt - Mobiliteit - proefprojecten knip Doornstraat/Sparrenstraat:
uitstel tot mid augustus 2020.

15

2020_CBS_01667

Mobiliteit - vastleggen verschuldigde btw op loon 4/5 gedetacheerde
Brugse leerkracht via Mobiel 21, i.k.v. de ondersteuning van het
actieplan veilige schoolomgeving.

16

2020_CBS_01705

Mobiliteit - projecten verkeersveiligheid 2020 - bijkomende aanvragen.

17

2020_CBS_00179

Vergunningen - vraag van Weerwerk voor organiseren van 'Weerwerk
Outdoor' van zaterdag 20 juni van 13u tot zondag 21 juni 2020 om 1u
op domein Aan De Plas, Blankenbergse Dijk in Brugge cf. 2019.

18

2019_CBS_04816

Vergunningen - vraag van Voetbal Klub Dudzele vzw, organiseren van
de 2de editie van 'Triple Live Concert@VKD' n.a.v. Dudzele kermis op
zaterdag 1 en zondag 2 augustus 2020.

19

2020_CBS_00615

Vergunningen - vraag van K.F. Sint-Cecilia Steenbrugge voor het
organiseren van een rommelmarkt op zondag 14 juni 2020 van 6u tot
18u in de Canadaring, Antoon de Lensstraat en op het J.F.
Kennedyplein in Assebroek cf. 2019.
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20

2019_CBS_00136

Vergunningen - vraag voor plaatsen en uitbaten van een foodtruck op
de parking van BricoPlanit, Kolvestraat 1 in Sint-Pieters op vrijdag en
zaterdag van 11u tot 19u

21

2020_CBS_00444

Vergunningen - vraag van feestcomité De Verloren Hoek voor de
organisatie van de Verloren Hoekfeesten op de Kruisvest en omgeving
van vrijdag 24 juli 2020 t.e.m. dinsdag 28 juli 2020.

22

2020_CBS_01427

Vergunningen - organisatie Pub in a Park op zondag 21 juni 2020 op de
Vesten t.h.v. Kruisvest tussen Rolweg en Stijn Streuvelstraat of op het
grasplein Koning Albert I Park tussen Seinhuis en Boeveriepoort of in
het Baron Ruzettepark te Brugge door vzw Popol.

23

2019_CBS_06103

Vergunningen - vraag van Givers Scouts Tilleghem voor het organiseren
van 'Flaming Sombrero' op zaterdag 2 en zondag 3 mei 2020 op de hun
terreinen gelegen Sint- Michielslaan 69.

24

2020_CBS_01437

Vergunningen - vraag van Brugge Plus voor de organisatie van
Uitwijken Meitoer vrijdag 1 mei 2020 en elke zaterdag en zondag in mei
2020 op diverse locaties in Brugge en deelgemeenten - zonder
voorwerp.

25

2020_CBS_00427

Vergunningen - vraag van het feestcomité Sint-Andries voor het
organiseren van de jaarlijkse Sint-Andriese Feesten in het domein
Koude Keuken op zaterdag 20 juni en zondag 21 juni 2020, cfr. vorige
edities.

26

2020_CBS_01377

Vergunningen/terrassen - vraag van bvba Newborn tot het uitstallen
van een terras aan de nieuwe horecazaak Pirun, Vismarkt 5 (hoek
Braambergstraat) + uitbreiden diepte bestaande terrassen Vismarkt
van 3m naar 4m.

28

2020_CBS_01613

Vergunningen/terrassen - aanpassen terrasvergunningen Hollandse
Vismijn (Vismarkt 4) en Central Pool Bar (Braambergstraat 8/hoek met
Vismarkt) naar aanleiding van de heraanleg van het voetpad.

29

2020_CBS_01654

Public relations en onthaal - congres 'Dysphagia in - depth, 6th
EAP/UEP Course' - donderdag 3 december 2020 - 19u30.

30

2020_CBS_01502

Public relations - Blue Flag uitreiking 2020 - maandag 18 mei 2020 Twins Club te Bredene.

31

2020_CBS_01785

Public relations en onthaal - ontvangst afgestudeerden 'European
Master Certification Program' - maandag 16 november 2020 om 10u.

32

2020_CBS_01687

Communicatie en citymarketing - hernieuwen Gopress abonnement.

33

2020_CBS_01627

Europese cel - goedkeuring (niet-financiële) ondersteuning bij het
indienen van een projectvoorstel subsidie lokale klimaatprojecten:
eigen project 't Pandschap en ondersteunen van IVBO bij indiening van
hun dossier waterstof huisvuilwagens.

34

2020_CBS_01614

Europese Cel - deelname Stad Brugge EFRO-project 'bevorderen
ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen'.

35

2020_CBS_01353

Noord-Zuiddienst - uitleenreglement Noord-Zuid - naar gemeenteraad.

36

2020_CBS_01457

Ombudsdienst - verspreiding jaarverslag 2019 dienst Ombudsman van
de Stad Brugge.

37

2020_CBS_01462

Ombudsdienst - mededeling jaarverslag 2019 van de Ombudsman naar gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
38

2020_CBS_01473

Jeugddienst - subsidie jeugdmuziekfestival 'Glow in the dark'.

39

2020_CBS_01625

Jeugddienst - subsidie kadervorming in het jeugdwerk I - 2020.

40

2020_CBS_01500

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven II - 2020.
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41

2020_CBS_01010

Jeugddienst - Jong Ding 2020: deel 1.

42

2020_CBS_01698

Preventiedienst - samenwerking met BruggePlus periode 2020-2025
i.f.v. Brugse Buurtcheques & Belgiek - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
43

2020_CBS_01172

Openbaar domein - aankoop/levering van Europees eikenhout voor
zitbanken (aanvaarde factuur) - toewijzing.

44

2020_CBS_01397

Openbaar domein - aankoop afboordmachines voor gazons op het
openbaar domein - toewijzing.

45

2020_CBS_01561

Openbaar domein - heraanplanting Pastoriestraat - toewijzing.

46

2020_CBS_01468

Openbaar domein - inrichtingsstudie voor natuurontwikkeling van een
akker en opmaken van een natuurbeheerplan voor het stadsdomein
Foreest te Brugge - toewijzing.

47

2020_CBS_01479

Openbaar domein - raamcontract wegmarkeringen - gunning.

48

2020_CBS_01532

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud onkruidbranders
- eerste verlenging.

49

2019_CBS_06025

Openbaar domein - raamcontract meststoffen - tweede verlenging.

50

2020_CBS_00979

Openbaar domein - raamcontract onderhouds- en herstellingswerken
aan wegen - eerste verlenging.

51

2020_CBS_01699

Openbaar domein - Bloemenwijk: sloopopvolgingsplan en
grondonderzoek - toewijzing - aanvaarde factuur.

52

2020_CBS_01682

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

53

2020_CBS_01684

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

54

2020_CBS_01686

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

55

2020_CBS_01681

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

56

2020_CBS_01433

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

57

2020_CBS_01742

Openbaar domein - toelating verlenen voor het uitoefenen van
metaalvissen.

58

2020_CBS_01752

Openbaar domein - aankoop handgel naar aanleiding van corona ratificatie.

59

2020_CBS_01662

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen
afkomstig van de Brugse recyclageparken - gunning.

60

2020_CBS_01575

Openbaar domein - aankoop van 3 hakselaars tot 16 cm diameter voorstel - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

61

2019_CBS_06106

Openbaar domein - leveren en operationeel maken van een digitaal en
geautomatiseerd systeem voor planning en opvolging van machinale
onkruidbestrijding, machinaal vegen en reinigen van straatkolken voorstel - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

62

2020_CBS_01078

Openbaar domein - opbouw, herstel en afbouw speeltoestel strand
Zeebrugge - toewijzing.

63

2020_CBS_01597

Eigendommen - koopvraag oppervlakte grond uit groenzone van het
openbaar domein, gelegen te Brugge (Sint- Michiels), zone achterzijde
woning Park de Rode Poort 86 - kant Boudewijn Seapark, Alfons de
Baeckestraat 12 - niet op ingaan.
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64

2020_CBS_01661

Eigendommen - uitbating toiletten strand Zeebrugge 2020.

65

2020_CBS_01635

Algemeen bestuur - consolidatie arbeidsongeval - goedkeuren van de
financiële regeling.

66

2020_CBS_01771

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

67

2020_CBS_01768

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

68

2020_CBS_01786

Geschillen - concessie Boudewijn Seapark.

69

2020_CBS_01672

Financiën/FA - jaarrekening 2019 met toelichting - vaststelling - naar
gemeenteraad.

70

2020_CBS_01422

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - tweede verblijven
(vakantiewoningen) en/of algemene milieubelasting - aanslagjaar 2019.

71

2020_CBS_01400

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - Lace Hotel BVBA - logies
2019 art. 000424 (min-aanrekening).

72

2020_CBS_01756

Financiën/thesaurie - bod tot overname 307.099 aandelen A' Zefier van
Gemeente Herent - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
73

2020_CBS_00916

DRO/directie en algemene zaken - RUP Vissershaven - uitbreiding
opdracht.

74

2020_CBS_01624

DRO/sector Unesco - Sint-Annarei 17 - principiële goedkeuring en
goedkeuring restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

75

2020_CBS_01713

DRO/sector Unesco - Carmersstraat 16 - principiële beslissing subsidie
Kunstige Herstelling.

76

2020_CBS_01726

DRO/sector Unesco - Potterierei 38/39 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

77

2020_CBS_01721

DRO/sector Unesco - Dudzeelse Steenweg 3 - uitbetaling
subsidiebedrag Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

78

2020_CBS_01671

DRO/sector Unesco - Markt 3 - Provincie West- Vlaanderen verbouwen, restaureren en exploiteren Provinciaal Hof.

79

2020_CBS_01718

DRO/sector Unesco - Willem de Dekenstraat 30 - plaatsen van
zonnepanelen - weigeren.

80

2020_CBS_01707

DRO/sector Unesco - Gentpoortstraat 55-57 - Huisartsenpraktijk De
Gentpoort - wijzigen van functie van handelspand met studio naar
huisartsenpraktijk met studio.

81

2020_CBS_01719

DRO/sector Unesco - Kapelstraat 16-18 - slopen bestaande berging +
bouwen nieuwe berging - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

82

2020_CBS_01770

DRO/sector Unesco - Stationsplein 4 - Beukenhof - aanpassen
handelsruimte - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

83

2020_CBS_01772

DRO/sector Noord - Sint-Pieterszuidstraat 2 en Blankenbergse
Steenweg 64-66 - wijzigen van functie van winkel naar restaurant.

84

2020_CBS_01763

DRO/sector Noord - Brugse Steenweg 386 - afbreken van bijgebouwen,
uitbreiden van de woning en bouwen van een loods - weigeren.

85

2020_CBS_01776

DRO/sector Noord - Ierse-Zeestraat 50 - Zeebrugge Food Logistics bouwen, verbouwen en exploiteren van een opslag- en overslagbedrijf
van diepvries- en andere voedingswaren - adviesvraag POVC.

86

2020_CBS_01765

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 99 - verbouwen en
uitbreiden Villa Suzanne (restaurant) en exploiteren nieuwe
traiteurzaak.
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87

2020_CBS_01797

DRO/sector Noord - Zeebruggelaan 129 - regulariseren van een
meergezinswoning (4 appartementen + 1 duplex appartement) weigeren.

88

2020_CBS_01769

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 257 - AV Bouw - slopen
bestaande woning en bouwen meergezinswoning.

89

2020_CBS_01758

DRO/sector West - Nachtegalendreef 31 - bouwen van woning met
inbegrip van gastenkamers.

90

2020_CBS_01750

DRO/sector West - Koude-Keukenstraat 39 - opsplitsen en wijzigen
functie garage naar kapsalon en aanbrengen publiciteit.

91

2020_CBS_01764

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 73 - uitbreiden van bestaande
eengezinswoning en wijzigen van functie naar eengezinswoning met
handel.

92

2020_CBS_01722

DRO/sector West - Rijselstraat 67 - VIRO - afbreken bestaande pastorie
en het bouwen van een dagcentrum met woonentiteiten.

94

2020_CBS_01741

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 459 - bouwen van garages weigeren.

95

2020_CBS_01751

DRO/sector West - Spoorwegstraat 14 - EDUCA - bouwen van een
overdekte fietsenstalling - adviesvraag Deputatie.

96

2020_CBS_01773

DRO/sector West - Dorpsstraat 34-36 - bouwonderneming Ceuterick bouwen meergezinswoning na slopen bestaande bebouwing - weigeren.

97

2020_CBS_01689

DRO/sector Oost - Doolhofweg 9 – Omhil-Construct bvba - slopen van
bestaande volumes, bouwen meergezinswoning met ondergrondse
parkeergarage, aanleg private weg en vegetatiewijziging - kennisname
afstand van beroep door aanvrager.

98

2020_CBS_01675

DRO/sector Oost - Raboudenburgstraat 14 - wijzigen van functie van
eengezinswoning met praktijk naar een gebouw voor enkel uitoefening
vrij beroep (dokterspraktijk).

99

2020_CBS_01683

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 40 B - BVBA SABIJAC verbouwen en renoveren van meergezinswoning met behoud van 7
woongelegenheden, inrichten nieuwe fietsenbergingen en 2
parkeerstandplaatsen.

100

2020_CBS_01702

DRO/sector Oost - Geervelde 2 - COCLICO BV - functiewijziging van
loods/garage naar ruimte voor vrij beroep (sportrevalidatie) en garage.

101

2020_CBS_01678

DRO/sector Oost - Karel de Ghelderestraat 26 - deel van
eengezinswoning omvormen naar 2 gastenkamers.

102

2020_CBS_01680

DRO/sector Oost - Beeweg 11 - functiewijziging van eengezinswoning
naar vakantiewoning voor 8 personen.

103

2020_CBS_01700

DRO/sector Oost - Vossensteert 75 - verbouwen van eengezinswoning,
aanleggen van 2 parkeerplaatsen in voortuin en kaleien gevels.

104

2020_CBS_01695

DRO/sector Oost - Olmendreef 13+ (Koningin Elisabethsquare) Kerkraad Maria Assumpta Assebroek - verbouwen en uitbreiden van
kerk 'Maria Assumpta'.

105

2020_CBS_01577

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

106

2020_CBS_01659

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

107

2020_CBS_01475

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Bluuvn Goan Sint-Jozef voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op het wijkfeest 'One
Day Happening' op zaterdag 15 augustus 2020.

108

2020_CBS_01733

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 en melding m.b.t.
actualisatie van een omgevingsvergunning als gevolg van een
overdracht - cfr omgevingsdecreet.
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109

2020_CBS_01606

Sportdienst - erkenning sportverenigingen.

110

2020_CBS_01783

Sportdienst - verordening zomerzwemmen in de Damse Vaart 20202025 - naar gemeenteraad.

111

2020_CBS_01060

Sportdienst - organisatie Dag van de Brugse Sportclub 2020 op zondag
13 september 2020 + komende jaren.

ANN SOETE
112

2020_CBS_01708

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

113

2020_CBS_01518

Onderwijs - Academie DKO/SCB - aangepaste tarieven voor online
betalingen met bancontact.

114

2020_CBS_01803

Onderwijs - Conservatorium - personeelsbesluit niet- gesubsidieerd
personeel.

115

2020_CBS_01185

Onderwijs - SNT - goedkeuren overeenkomst n.a.v. bijkomende
lesplaats voor de afdeling fotografie bij Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort
vzw.

NICO BLONTROCK
116

2020_CBS_01272

Musea - zomerbeiaardseizoen 2020.

117

2020_CBS_01356

Musea - (ruil)overeenkomst tussen Musea Brugge en Lijncom ter
promotie van de expo 'Memling Now'.

118

2020_CBS_01268

Musea - ruilovereenkomst tussen Musea Brugge en Knack (Roularta
Media Group) ter promotie van de expo 'Memling Now'.

119

2020_CBS_01214

Musea/Museum Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie - gefaseerde
actualisering van de vaste opstelling - laatste fase: voorhospitaal uitvoering door Foré nv Eeklo goedkeuren - sluiting van het museum
voor de duur van de werken goedkeuren.

120

2020_CBS_01738

Musea - aanwinsten Musea Brugge 2019 – kennisgeving - naar
gemeenteraad.

121

2020_CBS_01588

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

122

2020_CBS_01793

Musea - tijdelijke bruikleenvragen - deels toestaan, deels negatief goedkeuren.

123

2020_CBS_01612

Musea - Belgisch Pavillon Biënnale van Venetië.

124

2020_CBS_00924

Archief - organisatie Erfgoedtentoonstelling 'Ik was 18 in 1980'.

125

2020_CBS_01717

Cultuurcentrum - goedkeuring en toewijzing voor de offerteaanvraag
freelancer 'Dans in Brugge'.

126

2020_CBS_01478

Cultuurcentrum - verlengen huur licenties ticketingsysteem ESB-TSB goedkeuren.

127

2020_CBS_01666

Cultuurcentrum - goedkeuring en toewijzing offerteaanvraag
communicatiepartner 'Dans in Brugge'.

128

2020_CBS_00997

Cultuurbeleidscoördinator - viering 100-jarig bestaan Socialistische
Harmonie Werkerswelzijn Brugge - ondersteuning jubileum vereniging.

129

2020_CBS_01113

Cultuurbeleidscoördinator - viering 100-jarig bestaan Landelijke Gilde
Brugge Sint-Pieters - Meetkerke - ondersteuning jubileum vereniging.

130

2020_CBS_01621

Cultuurbeleidscoördinator - uitzenden EK 2021 - overdragen concessie
Ultim events naar 2021.

131

2020_CBS_01581

Cultuurbeleidscoördinator - ondersteuning Brugse Periodieke
Erfgoedpublicaties - naar gemeenteraad.

132

2020_CBS_01411

Bibliotheek - aankoop rekken, albumbakken en diverse bibliotheekfiliaal
Xaverianensite - wijze van gunnen.
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133

2020_CBS_01634

Bibliotheek - installatie SIP2 voor 4 filialen: Assebroek, Sint-Andries, De
Zorge en Sint-Michiels.

134

2020_CBS_01780

Bibliotheek - convenant gevangenisbibliotheek voor de periode 20202025 - naar gemeenteraad.

135

2020_CBS_01716

Bibliotheek - aanpassing dienstreglement i.k.v. overstap naar EBS
(Eengemaakt Bibliotheek Systeem) - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
138

2020_CBS_00511

PB/gebouwen - schilderen en herstellen van bakgoten en torentje in AC
Zeebrugge, Marktplein 12 - ontwerp en wijze van gunnen.

139

2020_CBS_01706

PB/gebouwen - verwijderen van graffiti op Smedenpoort, Smedenstraat
75 - ratificatienota.

140

2020_CBS_00697

PB/gebouwen - vernieuwen van goten en isoleren van het platte dak
boven de polyvalente zaal, Oostmeers 17 - naar gemeenteraad.

141

2020_CBS_01083

PB/gebouwen - plaatsen van nieuwe vloerbekleding in de burelen op de
hoogste verdieping, Buiten de Smedenpoort 2 - ontwerp en wijze van
gunnen.

142

2020_CBS_01442

PB/wagenpark - contract met Maes Energy & Mobility/Octa+ voor de
levering van LPG.

143

2020_CBS_01417

Leefmilieu/energie - call voor lokale energieprojecten Vlaamse Regering
2019.

144

2020_CBS_01536

Drukkerij en economaat - aankoop stoelen via aankoopcentrale Farys.

145

2020_CBS_01472

Informatica - aankoop ICT materiaal 2020 (laptops- docking-muisdraagtas) - goedkeuren.

146

2020_CBS_01655

Informatica - onderhoud Storeonce Storage - goedkeuren.

MARTINE MATTHYS
147

2020_CBS_01753

Personeel & organisatie - jobstudenten – aanvulling nota aanstelling
jobstudenten voor diverse stadsdiensten zomer 2020.

PABLO ANNYS
148

2020_CBS_01339

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad' uitbetaling - Handelskring Scheepsdaele vzw - eindejaarsactie.

149

2020_CBS_01335

Werk en ondernemen - aanvraag toelage gevelrenovatie - Walplein 19.

150

2020_CBS_01711

Werk en ondernemen - Meifoor 2020 - wijziging specificatie 'touwtje
trek' - zonder voorwerp.

151

2020_CBS_01418

Werk en ondernemen - Brugge West-Vlaamse hoofdstad van the
circular kickstart - naar gemeenteraad.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
152

2020_CBS_01639

Public relations en onthaal - internationaal schaaktoernooi 'Brugse
Meesters' (Koninklijke Brugse Schaakkring) - zaterdag 15 augustus
t.e.m. woensdag 19 augustus 2020 - Zaal Tabigha, Sint-Jozefsinsituut
Brugge.

153

2020_CBS_00632

Public relations en onthaal - jaarlijkse International Meeting/toeristischculturele rondreis in Europa van 'International Academy of Trial
Lawyers' - verzoek om ontvangst maandag 14 september 2020 om 18u.

154

2020_CBS_00690

Public relations en onthaal - 42ste Grootkapittel Internationale
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Broederschap 'Het Gulden Vlies' - zaterdag 4 september 2021 - 17u30.
155

2020_CBS_01503

Communicatie & citymarketing - opstart vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met bekendmaking digitaal buurtplatform.

156

2020_CBS_01197

Europese cel - ELENA-project - principieel akkoord om in te dienen en
goedkeuring bestek.

157

2020_CBS_01316

Strategische cel - ondersteuning proefproject Tijdelijke Bezetting
Sociale Leegstand 2020.

158

2020_CBS_01798

Strategische cel - organisatie noodvakantieopvang in de paasvakantie.

Mercedes Van Volcem
159

2019_CBS_06112

Openbaar domein - overname Fluvius 2.0 – naar gemeenteraad.

160

2019_CBS_05726

Openbaar domein - voorstel Fluvius 'Licht als een dienst' - principiële
goedkeuring.

161

2020_CBS_01592

Openbaar domein - functioneel & modulair parkmeubilair (stoelen) principebeslissing Koude Keuken.

162

2020_CBS_01637

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

166

2020_CBS_01618

Eigendommen - vraag verlenging tijdelijk gebruik eigendom palend aan
het Gaston Roelandtsplein voor plaatsen cargo containers door
Garrincha - tot eind mei 2020.

167

2020_CBS_01602

Eigendommen - vraag tot verlenging erfpacht Brugse Maatschappij voor
Huisvesting met 29 jaar - grond site Sint- Claradreef 18 - voor
realisatie nieuw woonproject - einde 31/12/2075 - bereid om grond te
verkopen aan de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

168

2020_CBS_01476

Algemeen bestuur - opstarten onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking voor aanstelling externe consultant
verzekeringen en overheidsopdrachten.

FRANKY DEMON
170

2020_CBS_01747

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 8/8A - renoveren van een woning.

171

2020_CBS_01692

DRO/sector Unesco - Gentpoortstraat 28 - verbouwen en renoveren van
een handelszaak met woonst.

172

2020_CBS_01761

DRO/sector Noord - Ruddershove 4 - OCMW Brugge - (her)aanleggen
fietsverbinding Molenerf.

173

2020_CBS_01766

DRO/sector Noord - Dudzeelse Steenweg 489 - verbouwen van
eengezinswoning.

174

2020_CBS_01724

DRO/sector Noord - Dreef ter Panne zn - Woningbouw Blomme regulariseren van de materialisatie en dakvorm van de garages in een
woonerf.

175

2020_CBS_01774

DRO/sector Noord - Pannenhof 4-5-6-7 - Woningbouw Blomme regulariseren van 4 eengezinswoningen in een woonerf - weigeren.

176

2020_CBS_01757

DRO/sector Noord - Pannenhof 8-9-10 - Woningbouw Blomme regulariseren van 3 eengezinswoningen in een woonerf -weigeren.

177

2020_CBS_01759

DRO/sector Noord - Pannenhof 11-12 - Woningbouw Blomme regulariseren van 2 eengezinswoningen in een woonerf.

178

2020_CBS_01762

DRO/sector Noord - Pannenhof 13-14-15-16 - Woningbouw Blomme regulariseren van 4 eengezinswoningen in een woonerf - weigeren.

179

2020_CBS_01787

DRO/sector Noord - Lanceloot Blondeellaan 21 - IRIS - vernieuwen,
afbreken, herbouwen en exploiteren van een werkplaats voor schepen
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(metalisatie-, straal-, coating- en verfspuitactiviteiten).
180

2020_CBS_01746

DRO/sector West - Pastoriestraat 41 – regulariseren van terras en
inrichten van open parkeerplaatsen.

181

2020_CBS_01697

DRO/sector Oost - Astridlaan 354 - renoveren en uitbreiden van
vrijstaande eengezinswoning en bouwen van nieuwe dubbele garage in
de voortuin.

182

2020_CBS_01709

DRO/sector Oost - Maalse Steenweg 361 – Bouwbedrijf J. Van Hamme
NV - slopen bebouwing van lot 2 (weigeren) en verkavelen in 2
percelen voor bouwen van 2 halfopen woningen (goedkeuren).

183

2020_CBS_01685

DRO/sector Oost - Baron Ruzettelaan 128 - plaatsen van zonnepanelen
op voorste en achterste dakvlak van pand met erfgoedwaarde.

PHILIP PIERINS
184

2020_CBS_01150

Toerisme - budget wintergloed 2020.

ANN SOETE
185

2020_CBS_01824

Onderwijs - Stedelijke Academie - Kunsthumaniora - oprichting nieuw
structuuronderdeel dans 1e jaar van de tweede graad (studiegebied
podiumkunsten) m.i.v. 1 september 2020 - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
186

2020_CBS_01568

Musea - principiële nota toekomst Gezellemuseum.

187

2020_CBS_01381

Musea - meerkost productie scenografie en zitmeubilair herinrichting
Groeningemuseum en tentoonstelling 'Jan van Eyck in Brugge' - naar
gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
188

2020_CBS_00890

PB/elektromechanica - nieuwe kaderovereenkomst energiediensten met
Fluvius System Operator - naar gemeenteraad.

189

2020_CBS_00694

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

190

2020_CBS_01247

Leefmilieu/energie - uitwerking project 'foodwinners' - gunning.

Martine Matthys
191

2020_CBS_01807

Personeel & organisatie – verlenging coronamaatregelen - voorstel
aanpak personeelsluik.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
192

2020_CBS_01829

Algemeen Directeur - raamovereenkomst voor het leveren van
duurzame werkkledij die op een sociaal verantwoorde manier wordt
geproduceerd en CO²-efficiënt wordt getransporteerd - goedkeuren
ontwerp en wijze van gunnen.

193

2020_CBS_01669

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

FRANKY DEMON
194

2020_CBS_01837

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

195

2020_CBS_01580

DRO/directie en algemene zaken - beheersluik werelderfgoed aanwerving tijdelijk personeel - budget.

196

2020_CBS_01731

DRO/sector Noord - havengebied Zeebrugge-Heist - Maatschappij van

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

9

de Brugse Zeehaven - aanpassing van de sporenbundel van C-RO kennisname beslissing Deputatie.

Valreepagenda
NICO BLONTROCK
197

2020_CBS_01851

Cultuurbeleidscoördinator - stadsorganisaties mei 2020 - algemene
afgelasting t.e.m. eind mei.
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