College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 4 mei 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_01693

Mobiliteit - Handshake: kennisname van de bikenomics-case study op
de Balkonrotonde en de Passantenbrugjes.

2

2020_CBS_02053

Mobiliteit - Regionaal Mobiliteitsplan - participatietraject, vraag voor
aanleveren data.

3

2020_CBS_02020

Mobiliteit - plaatsen elektrische laadpalen 2020.

4

2020_CBS_02041

Mobiliteit - PCV-dossier vrachtwagenparking zeehavengebied aantakking N300.

5

2020_CBS_01628

Mobiliteit - Vaartdijkstraat: uitbreiding snelheidsregime 50 km/u
infrastructureel ondersteund door een middengeleider.

6

2020_CBS_01599

Mobiliteit - parkeerbebording invalswegen.

7

2020_CBS_00003

Mobiliteit - decreet gemeentewegen - kennisgeving & taakverdeling
stadsadministratie - naar gemeenteraad.

8

2020_CBS_01790

Mobiliteit - Bossuytlaan/Vossensteert - invoeren tonnagebeperking.

9

2020_CBS_01989

Vergunningen - vraag van Sportdienst Brugge voor de organisatie van
de Internationale yogadag op zondag 21 juni 2020 in de tuinen en het
gebouw van de Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 41.

10

2020_CBS_00357

Vergunningen - vraag van flyballteam K-Otic Flyers tot het organiseren
van een wedstrijd flyball op zaterdag 29 en zondag 30 augustus 2020
(opbouw vanaf 28/08 om 14u - afbouw tot 30/08 om 21u) in domein
Koude Keuken.

11

2020_CBS_01220

Vergunningen - vraag van de Hollandse Vismijn voor uitbating
tapinstallatie tijdens dansen op de Vismarkt in de maanden juli en
augustus 2020.

12

2020_CBS_01805

Vergunningen - maatjesweekend op de Vismarkt op zaterdag 20 juni
van 13u (na de vismarkt) tot 20u en zondag 21 juni 2020 van 11u tot
20u.

13

2020_CBS_01359

Vergunningen - vraag van "In en rond de Vismarkt" voor organisatie
"Zomeren op de Vismarkt".

14

2020_CBS_01600

Vergunningen - vraag van Brugge Plus vzw, organiseren van 'Films op
het strand' in Zeebrugge elke donderdag in de maanden juli en
augustus 2020.

15

2020_CBS_01574

Vergunningen - vraag van Comité voor Initiatief Brugge vzw voor het
organiseren van de tweede editie van een tweedehands boekenmarkt
langs de Steenhouwersdijk en Groenerei elk eerste weekend van juni,
juli, augustus en september 2020.

16

2020_CBS_02028

Vergunningen - stranduitbating Zeebrugge 2020 - gunning uitbatingen
uitbatingszone 1 en 2 aan respectievelijk Beach Club Vof en Chantal
Vantorre - goedkeuren.

17

2020_CBS_02113

Noodplanning - principiële goedkeuring deelname uitbating en
intergemeentelijke samenwerking t.b.v. Schakelzorgcentrum
Zuienkerke.

18

2020_CBS_01911

Europese cel - goedkeuring instap EU subsidiedossier binnen 2019 CEF
Telecom Call - Europeana - 'The art of reading in the Middle Ages’.

19

2020_CBS_02115

Public relations en onthaal - "Joseph Ryelandt. Een culturele biografie
van een romantisch componist in het fin-de- siècle Brugge" door David
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Vergauwen - vraag van Academic & Scientific Publishers (ASP) om
aantal exemplaren als relatiegeschenk aan te kopen.
20

2020_CBS_01701

Public relations en onthaal - nieuwe datum ontvangst meerdaags
internationaal congres/opleiding 'Introduction to System Safety' maandag 26 oktober 2020 - 18u.

MATHIJS GODERIS
21

2020_CBS_02003

Jeugddienst - subsidies uitbetalen - fuiven III - 2020.

22

2020_CBS_01838

Jeugddienst - jaarverslag 't Salon 2019.

MERCEDES VAN VOLCEM
24

2020_CBS_00437

Openbaar domein - INV16-53 Speelpleincontrole - tweede verlenging.

25

2020_CBS_01611

Openbaar domein - voorstel plaatsen tijdelijke billboards in pilootzones
SLIC - principiële goedkeuring.

27

2020_CBS_01740

Openbaar domein - optimalisatie terreingebruik Beisbroek door
grondenruil, hondenloopweide en nieuwe natuurfotografiehut principebeslissing.

28

2020_CBS_00029

Openbaar domein - principedossier tentoonstelling Beisbroek.

29

2020_CBS_01760

Openbaar domein - kennisgeving - goedgekeurde subsidie Mooimakers
Zwerfvuilproblematiek Zeebrugge.

30

2020_CBS_01938

Openbaar domein - Dampoortkwartier - aanstellen
afkoppelingsdeskundige - fase 1.

31

2020_CBS_02096

Openbaar domein - Smedenpoort voetgangersbruggen - kennisname
abnormale schade – aanstellen expert en raadsman.

32

2020_CBS_01968

Openbaar domein - oogsten van fruit in openbaar domein in functie van
kansengroepen.

33

2020_CBS_01930

Openbaar domein - modellering riolering Brugge door Farys en Aquafin
- deelname Stad Brugge.

34

2020_CBS_02095

Openbaar domein - omgevingsvergunning vegetatiewijziging voor het
waterlopenonderhoud van de Oostkustpolder - OMV 2020024124 advies aan de Provincie West-Vlaanderen.

35

2020_CBS_01619

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

36

2020_CBS_01963

Openbaar domein - upgrade van de Kustroute - naar gemeenteraad.

37

2020_CBS_01828

Openbaar domein - herinrichting van het kruispunt N397 Barrièrestraat
en de stationsomgeving (Balkonrotonde) - goedkeuring verrekening 11
van AWV (verrekening 4 voor de stad) - naar gemeenteraad.

38

2020_CBS_01206

Openbaar domein - Rodenonnenstraat - toegankelijkheid doorgang
Visspaanstraat.

39

2020_CBS_02107

Openbaar domein - zithoek met buurtbabbelbank in de Prins Karellaan.

40

2020_CBS_01969

Openbaar domein - deelname stad Brugge aan de VVOG competitie Brugge bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen?

41

2020_CBS_01985

Eigendommen - vestiging erfdienstbaarheid ondergrondse
verbindingskabels 150 kV voor project Stevin - 8380 Zeebrugge, Baron
de Maerelaan +94, ten voordele van Elia Asset nv - wijziging
modaliteiten - naar gemeenteraad.

42

2020_CBS_01992

Eigendommen - Keurvorst Karel Theodoorstraat 3 - bestendigen
bezetting ter bede - te beslissen.

43

2020_CBS_01253

Eigendommen - erfpacht 99 jaar voor nieuwe distributiecabine
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(elektriciteit) in het Beurs- en Congresgebouw in oprichting, Beursplein
1, aan IMEWO - te beslissen.
44

2020_CBS_01495

Eigendommen - kosteloze verwerving van restgronden gelegen
Pathoekeweg jegens WVI - naar gemeenteraad.

45

2020_CBS_01691

Eigendommen - inhuring loods 12 Veerbootstraat (Zeebrugge) Kwartier Knapen - nog te betalen facturen inhuring - goedkeuren.

46

2020_CBS_02001

Eigendommen - verkoop oppervlakte van 30,25 m² grond, gelegen te
8200 Brugge (Sint-Michiels), Vlierstraat, aan IMEWO.

47

2020_CBS_02085

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

48

2020_CBS_01991

Financiën/fiscaliteit - kohier activeringsheffing 2019.

49

2020_CBS_01559

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen activeringsheffing
aanslagjaar 2014 t.e.m. 2018 (terugbetalen).

50

2020_CBS_01564

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen activeringsheffing
aanslagjaar 2015-2016-2017-2018.

51

2020_CBS_01485

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

52

2020_CBS_01566

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift activeringsheffing - AJ 2018
kohierartikel 000583 - ongegrond verklaren.

53

2020_CBS_01567

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift activeringsheffing - AJ 2018
kohierartikel 000691 - ongegrond verklaren.

54

2020_CBS_01723

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

55

2020_CBS_01977

Financiën/thesaurie - coronamaatregelen - verwerking van cash geld.

FRANKY DEMON
56

2020_CBS_02189

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

57

2020_CBS_02064

DRO/sector Unesco - Hoefijzerlaan 55 - vervangen van een bakstenen
balustrade naar houten balustrade.

58

2020_CBS_02110

DRO/sector Unesco - Wijngaardplein 1 - Stad Brugge - plaatsen van
tijdelijke lescontainers.

59

2020_CBS_02073

DRO/sector Unesco - Balsemboomstraat 65 - vervangen recent
geplaatste aluminium ramen door houten ramen volgens oorsprong.

60

2020_CBS_02063

DRO/sector Unesco - uitbetaling subsidiebedrag Kunstige Herstelling Carmersstraat 16.

61

2020_CBS_01907

DRO/sector Unesco - Westmeers 23 - onvergunde opsplitsing:
ongunstig.

62

2020_CBS_01932

DRO/sector Unesco - Vlamingstraat 44 - Amadeus - plaatsen van
aircotoestellen en uitlaat met motor op de binnenkoer - ongunstig.

63

2020_CBS_02038

DRO/sector Unesco - Kruitenbergstraat 4 - wijzigen schrijnwerk
voorgevel - ongunstig.

65

2020_CBS_02048

DRO/sector Unesco - Pandreitje 1 - bvba Lupan - vernieuwen van een
bestaande terrasoverkapping - kennisname beslissing Deputatie (na
arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen).

66

2020_CBS_02084

DRO/sector Noord - Arendstraat 7 - wijzigen van functie van een
eengezinswoning naar een vakantiewoning - weigeren.

67

2020_CBS_02090

DRO/sector Noord - Sint-Donaasstraat 23-25 - verkavelen van een
perceel.
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68

2020_CBS_02097

DRO/sector Noord - Doggerstraat 12-13-14-15 - Rederij Devan & Vita
Nova - uitbreiden van bestaande loodsen.

69

2020_CBS_01942

DRO/sector Noord - bestek Masterplan Recreatiegebied Sint-Pietersplas.

70

2020_CBS_02092

DRO/sector Noord - Patentestraat - EDF Luminus - plaatsen van drie
bijkomende windturbines - kennisname arrest Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

71

2020_CBS_02101

DRO/sector Noord - Koolkerkse Steenweg 20 - Brouwhuys - inrichten
van 3 gastenkamers.

72

2020_CBS_02116

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 32 - wijzigen van de functie
van een eengezinswoning naar vakantiewoning.

73

2020_CBS_02119

DRO/sector West - Jonkheer Paul Coppietersdreef 18 - verbouwen van
loods naar woonentiteit met 2 atelierruimtes.

74

2020_CBS_02120

DRO/sector West - Kloosterveld 12 - omvormen studeerkamer tot
vierde gastenkamer.

75

2020_CBS_02121

DRO/sector West - Groene Poortdreef 1 - Stad Brugge - plaatsen van
een tijdelijke prefab bureelcontainer.

76

2020_CBS_02131

DRO/sector West - Canadastraat 20 - Wylein & Partners
Architectenbureau cvba - bouwen van 6 eengezinswoningen na afbraak
bestaande woning.

77

2020_CBS_02019

DRO/sector West - Karel de Wolfstraat 9 - functiewijziging naar
vakantiewoning - kennisname beroep.

78

2020_CBS_01730

DRO/sector West - Zeeweg - verkavelen van 1 perceel in 3 kavels.

79

2020_CBS_02044

DRO/woondienst - Kanunnik Van Hoonackerstraat 23 - schrapping
leegstandsregister.

80

2020_CBS_02156

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

81

2020_CBS_02062

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

82

2020_CBS_02135

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploiteren garage
(toonzaal en werkplaats m.i.v. carrosseriewerkzaamheden) - NV Roger
Cools.

83

2020_CBS_01720

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Brugge Plus vzw voor een
afwijking op de geluidsnormen voor het slotconcert Autoloze Zondag op
de Burg op zondag 20 september 2020 - onder voorbehoud van
mogelijkse coronamaatregelen.

84

2020_CBS_01801

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Feestcomité Sint- Pieters voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens op Sint-Pieterskermis
vanaf vrijdag 26 tot zondag 28 juni 2020 - onder voorbehoud van
mogelijkse coronamaatregelen.

85

2020_CBS_01830

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Bistro Old Steamer voor een
afwijking op de geluidsnormen voor outdoor live music @Old Steamer
elke zondag in juli en augustus op het terras - onder voorbehoud van
mogelijkse coronamaatregelen.

86

2020_CBS_02029

Sportdienst - TC Sofoco - erkenning sportvereniging.

ANN SOETE
87

2020_CBS_01794

Onderwijs - SNT - verlenging Microsoft licenties via raamcontract.

88

2020_CBS_01326

Onderwijs - SNT - nieuwe werkwijze inschrijvingsgelden en subsidies.

89

2020_CBS_01302

Onderwijs - stedelijk basisonderwijs - verlenging aankopen boeken en
werkboeken tijdens het schooljaar 2020- 2021.

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

4

90

2020_CBS_02081

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

NICO BLONTROCK
91

2020_CBS_01885

Cultuurcentrum - leveren van nieuwe dimmers Stadsschouwburg ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

92

2020_CBS_02147

Cultuurcentrum - onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking voor aanstelling drukker seizoensbrochure
Cultuurcentrum 2020-2021.

93

2020_CBS_01850

Cultuurbeleidscoördinator - TeamJacques VZW - aanvraag erkenning en
subsidiëring.

94

2020_CBS_01712

Cultuurbeleidscoördinator - toekomst ErfgoedBrugge.be - naar
gemeenteraad.

95

2020_CBS_01875

Bibliotheek - levering van zitmeubilair voor het bibliotheekfiliaal op de
Xaverianensite - wijze van gunnen en toewijzing.

96

2020_CBS_02012

Musea Brugge & Erfgoedcel Brugge - uitvoering project ‘De WestVlaamse Molenbrigade’ via subsidie bovenlokaal cultuurbeleid ondertekening 3 offertes ontwikkelingspartners.

97

2020_CBS_02018

Organiseren (verhuur zalen) - opheffen sluitingsperiode zaal de Polder
in juli 2020.

MINOU ESQUENET
98

2020_CBS_01298

PB/gebouwen - plaatsen van zonweringen in bibliotheek De Garve,
Pannebekestraat 33 - toewijzen.

99

2020_CBS_01748

PB/elektromechanica - renovatie van hoogspanningscabine
Gemeenschapshuis, Marktplein 12.

100

2020_CBS_01833

PB/elektromechanica - vervangen defecte gasboiler in sporthal De
Landdijk, Evendijk-Oost 246 - ontwerp, wijze van gunnen en toewijzing
(3P/7196).

101

2020_CBS_02106

Informatica - ondersteuning mailmigratie - goedkeuren.

102

2020_CBS_02104

Informatica - onderhoud F5 security - goedkeuren.

103

2020_CBS_02033

Informatica - onderhoud switchen - goedkeuren.

104

2020_CBS_02046

Leefmilieu/energie - samenwerkingsovereenkomst 2020 De Schakelaar.

MARTINE MATTHYS
105

2020_CBS_02034

Personeel & organisatie - ratificatie nota 2020_AD_00315: aankoop
online trainingsplatform GoodHabitz via Poolstok als aankoopcentrale
om telewerkers in tijden van Corona te blijven bereiken/op te leiden.

Te bespreken
MERCEDES VAN VOLCEM
106

2020_CBS_01933

Openbaar domein - heraanleg van Singel en Buiten Boeverievest voorontwerp - vraag tot bewonersvergadering.

107

2020_CBS_01971

Openbaar domein - huisvesting varkens Kinderboerderij 7 Torentjes
Assebroek.

108

2020_CBS_02010

Openbaar domein - Nature Smart Cities - Studie Kerkebeek en
Kerkebeekpad - goedkeuring verdere verloop studie.

110

2020_CBS_01856

Financiën/PBB - BBC 2020 - budgetproces aanpassing meerjarenplan
2020-2025.

111

2020_CBS_02133

Algemeen bestuur - TMVW - aanduiden vertegenwoordigers algemene
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vergadering - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
112

2020_CBS_02080

DRO/sector Unesco - Oude Zak 38 - Secundair Onderwijs Karel de
Goede - renoveren en verbouwen van de inkom van schoolgebouw.

113

2020_CBS_02087

DRO/sector Unesco - Sint-Jorisstraat 33 - L-Condo Invest Comm. VA renoveren en restaureren van beschermd momument 'Jonghof' en
functiewijziging naar kantoor (kelder, gelijkvloerse en eerste
verdieping) en appartement (zolderverdieping).

114

2020_CBS_02089

DRO/sector Unesco - Oostmeers 32 - Krispijn Van Hecke - renoveren
van een eengezinswoning.

115

2020_CBS_02111

DRO/sector Noord - Westkapelse Steenweg 114 - oprichten van een
hobbystal voor weidedieren.

116

2020_CBS_02175

Sportdienst- ter beschikking stellen stedelijke sportcentra voor
lesactiviteiten Brugse onderwijsinstellingen tijdens COVID 19-crisis.

117

2020_CBS_02066

Sportdienst - princiepsbeslissing voorzien volwaardige indoor sport- en
beweegmogelijkheden in Koolkerke/St-Jozef.

Nico Blontrock
119

2020_CBS_02077

Cultuurbeleidscoördinator - inzet museumbezoek voor toeristische
relance.

120

2020_CBS_02114

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetalen toelagen 2020 - concretisering.

121

2020_CBS_02155

Cultuurbeleidscoördinator - afhandeling van artistieke contracten
binnen de cluster cultuur n.a.v. corona.

122

2020_CBS_01984

Cultuurcentrum - betaling horecaconcessies cultuurcentrum tijdens
coronacrisis - wordt niet geschrapt.

124

2020_CBS_01888

Musea - uitbreiding WIFI-netwerk - uitrol goedkeuren en voldoende
budgetten voorzien in MJP 2020-2025 - naar gemeenteraad.

125

2020_CBS_01905

Musea - budgetverschuiving herinrichting Sint- Janshospitaal.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
126

2020_CBS_02197

Communicatie en citymarketing - aankoop vloerstickers i.f.v. social
distancing.

FRANKY DEMON
127

2020_CBS_02200

DRO/Unesco - Pandreitje 1 - Lupan bvba - vernieuwen van een
bestaande terrasoverkapping - kennisname nieuwe procedure van
onroerend erfgoed voor de raad voor vergunningenbetwisting wegens
uiterst dringende noodzakelijkheid.
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