College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 17 augustus 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_00907

Politie/algemeen - aanvulling kaderreglement gemeentelijke
administratieve sancties - goedkeuring - naar gemeenteraad.

2

2020_CBS_03265

Politie/middelenbeheer - aankoop oefenmunitie 2020 - goedkeuren.

3

2020_CBS_03429

Politie/middelenbeheer - aankoop van digitale wapenkasten voor
collectieve wapens - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

4

2020_CBS_03255

Politie/middelenbeheer - zaakschade - goedkeuren.

5

2020_CBS_03259

Politie/middelenbeheer - zaakschade.

6

2020_CBS_03305

Politie/middelenbeheer - aanpassingswerken parkeergarage
dienstvoertuigen Politiehuis - goedkeuren.

7

2020_CBS_03202

Politie/middelenbeheer - plaatsen CCTV camera's in het kader van
Beacon (Border surveillance and CONtrol) - wijze van gunnen goedkeuring - naar gemeenteraad.

8

2020_CBS_03306

Politie/middelenbeheer - schilderen houten buitenschrijnwerk Politiehuis
- voorstel - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

9

2020_CBS_03423

Politie/middelenbeheer - aankoop verplaatsbare wanden Politiehuis voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

10

2020_CBS_03301

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2020-01 van
CALogkader - niveau C - eerste assistent - per 1 oktober 2020 kennisname.

11

2020_CBS_02824

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

12

2020_CBS_02965

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een inspecteur van politie
met ingang van 1 februari 2021 - naar gemeenteraad.

13

2020_CBS_02620

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 januari 2021 - naar gemeenteraad.

14

2020_CBS_03344

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van eerste inspecteur van
politie met ingang van 1 januari 2021 - naar gemeenteraad.

15

2020_CBS_03345

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

16

2020_CBS_03121

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2020-03 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog- kader goedkeuring - naar gemeenteraad.

17

2020_CBS_03234

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

18

2020_CBS_03491

Politie/verkeerszaken - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Autoloze zondag - naar gemeenteraad.

19

2020_CBS_02776

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

20

2020_CBS_02486

Mobiliteit - princiepsdossier fietssuggestiestroken Weidestraat Daverlostraat.

21

2020_CBS_03418

Mobiliteit - kennisgeving diefstal elektrische dienstfiets EF03.
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23

2020_CBS_03109

Mobiliteit - plaatsen fietsnietjes Nieuwe Gentweg.

24

2020_CBS_03112

Mobiliteit - plaatsen fietsnietjes Dorpsstraat.

25

2020_CBS_03318

Vergunningen/uitstallingen - vraag tot het uitstallen van fruit en
groenten en bloemen en planten aan winkel in Muntplein 4.

26

2020_CBS_03511

Vergunningen/terrassen - terras aan Café au Lait, Noordzandstraat 28 toelating verlenen op proef.

27

2020_CBS_03473

Vergunningen - vraag van Amnesty International Vlaanderen voor de
organisatie van een digitale petitie op het Simon Stevinplein op
zaterdag 22 augustus 2020 - annulatie.

28

2020_CBS_03046

Vergunningen - vraag van ’t Werftje voor het plaatsen van een terras
en een foodtruck op het voetpad voor de zaak en aan de overkant van
de straat, Werfkaai 29, Zeebrugge in de maanden juli en augustus
2020.

29

2020_CBS_03467

Vergunningen - vraag van Langerei Zwemmers voor de organisatie van
Urban Swim Brugge in de Brugse reien op zaterdag 5 september 2020.

30

2020_CBS_03547

Vergunningen - vraag van vzw De Batterie voor de organisatie van
theatervoorstelling 'Paard van Troje' in House of Time op vrijdag 21
augustus en zaterdag 22 augustus 2020.

31

2020_CBS_03340

Noord-Zuiddienst - week van de duurzame gemeente 2020.

32

2020_CBS_02052

Diversiteitsdienst - voorstel bachelorproefprijs - goedkeuren.

33

2020_CBS_03456

Algemeen directeur - aankoop schoonmaakmiddelen - goedkeuren
afname binnen raamcontract Farys.

MATHIJS GODERIS
34

2020_CBS_03236

Jeugddienst - erkenning en ondersteuning van vzw Team Jacques.

35

2020_CBS_03256

Jeugddienst - overeenkomst Bruges Inside Out - naar gemeenteraad.

36

2020_CBS_03264

Jeugddienst - overeenkomst met Brugge Plus i.v.m. Jong Volk - naar
gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
37

2020_CBS_03444

Openbaar domein - raamcontract herstellingen en onderhoud tractoren
- eerste verlenging.

38

2020_CBS_02687

Openbaar domein - raamcontract ontruimen van grafkelders en
ontknekelen - eerste verlenging.

39

2020_CBS_02525

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van graszaad
- eerste verlenging.

40

2020_CBS_02186

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud tractoren eerste verlenging.

41

2020_CBS_01714

Openbaar domein - raamcontract leveren/lossen van bosgoed verrekening.

42

2020_CBS_03276

Openbaar domein - leveren en operationeel maken van een digitaal en
geautomatiseerd systeem waarmee het volledige werkproces van
Cluster Openbaar domein, generieke sector van de stad Brugge kan
worden ondersteund - toewijzing.

43

2020_CBS_03223

Openbaar domein - plaatsen van een industriële schroefcompressor met
koeldroger (aanvaarde factuur) - toewijzing.

44

2020_CBS_03403

Openbaar domein - raamcontract voor de aankoop van milieuvriendelijk
geproduceerd hout en/of houtgerelateerde producten - extra budget.

45

2020_CBS_03389

Openbaar domein - Katelijnestraat - herbruik bemalingswater - fase 2A.
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46

2020_CBS_03452

Openbaar domein - tuinvogelevenement kinderboerderij.

47

2020_CBS_03432

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren van zand en steenslag ontwerp - wijze van gunnen.

48

2020_CBS_03206

Openbaar domein - extra budget raamovereenkomst huren materieel
perceel 1 - grondverzet.

49

2020_CBS_03431

Openbaar domein - Altebijstraat - Elia - bijkomende werken toplaag.

50

2020_CBS_03398

Openbaar domein - wateroverlast aan voetbalvelden Evendijk-Oost aanleg wadi en afvoer overtollige regenwater.

51

2020_CBS_02795

Openbaar domein - heropstart van de studie voor het uitwerken van de
overstromingsmaatregelen rond de jachthaven van Zeebrugge stadsaandeel - goedkeuring.

52

2020_CBS_03249

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

53

2020_CBS_03251

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van bomen ongunstig.

54

2020_CBS_03388

Openbaar domein - herinrichting Werfplein - verrekening 1 - naar
gemeenteraad.

55

2020_CBS_02994

Openbaar domein - raamcontract aankoop gietijzeren en betonnen
bankvoeten - ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

56

2020_CBS_03506

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2020/6.

57

2020_CBS_03300

Financiën/FA - tijdelijke opheffing van de concessievergoedingen
fotocabine in het Huis van de Bruggeling.

58

2020_CBS_03476

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - activeringsheffing
2018-2019 - minvordering en terugbetaling.

59

2020_CBS_03455

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - activeringsheffing
2015-2019 - minvordering en terugbetaling.

60

2020_CBS_03447

Financiën/fiscaliteit - betaalde ambtshalve ontheffingen belasting op het
plaatsen van een strandcabine aanslagjaar 2020.

61

2020_CBS_03324

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 2e kohier - aanslagjaar 2020.

62

2020_CBS_03325

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 3e kohier - aanslagjaar 2020.

63

2020_CBS_03326

Financiën/fiscaliteit - belasting op het vervoeren van personen met een
politievoertuig - 4e kohier - aanslagjaar 2020.

64

2020_CBS_03216

Financiën/fiscaliteit - niet-betaalde ambtshalve ontheffingen belasting
op het plaatsen van een strandcabine aanslagjaar 2020.

65

2020_CBS_03231

Algemeen bestuur - kennisname standpunt Ethias + goedkeuren.

66

2020_CBS_03411

Algemeen bestuur - V&I/IKWV - provisie werkingsbijdrage 2021.

67

2020_CBS_03480

Algemeen bestuur/geschillen - onroerende voorheffing Jan
Breydelstadion - bezwaar.

68

2020_CBS_03474

Algemeen bestuur/geschillen - onroerende voorheffing - Den Tir en
gemeenteschool.

69

2020_CBS_03471

Algemeen bestuur/geschillen - advies bootjesvergunningen.

70

2020_CBS_03416

Algemeen bestuur/geschillen - weigering voltrekken huwelijk aanstellen raadsman.

FRANKY DEMON
71

2020_CBS_03427

DRO/directie en algemene zaken - dossieropvolgingsprogramma
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Vergunningen.net.
72

2020_CBS_03457

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

73

2020_CBS_03414

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

74

2020_CBS_03392

DRO/sector Noord - Damse Steenweg 17 - uitbreiden en verbouwen
van een bestaande eengezinswoning (gedeeltelijke regularisatie).

75

2020_CBS_03391

DRO/sector Noord - Wilgenstraat 23 - verbouwen en uitbreiden van een
bestaande eengezinswoning.

76

2020_CBS_03241

DRO/sector Noord - conceptstudie voor het stadsvernieuwingsproject
Kaaidistrict - gunning opdracht.

77

2020_CBS_03562

DRO/sector Noord - Dreef ter Panne 9B - Footstep vzw - wijzigen van
functie voor dubbelgebruik van de bestaande refter en feestzaal, en
verder exploiteren maatwerkbedrijf en feestzaal met grootkeuken.

78

2020_CBS_03573

DRO/sector Noord - Monnikenwerve 103 - De Slijpmobiel - exploiteren
van een site met verkoop gasflessen, groentenverwerkend bedrijf en
slijpfirma.

79

2020_CBS_03577

DRO/sector Noord - Pannenhof - Woningbouw Blomme - regulariseren
van eengezinswoningen in een woonerf - kennisname beroep &
adviesvraag Deputatie.

80

2020_CBS_03280

DRO/sector Noord - masterplan recreatiegebied Sint- Pietersplas gunning opdracht.

81

2020_CBS_03571

DRO/sector Noord - Koffieweg 2 - Maatschappij van de Brugse
Zeehaven - bouwen van een brug over het Verbindingsdok en
exploiteren van een transformator - adviesvraag Departement
Omgeving.

82

2020_CBS_03569

DRO/sector Noord - Aziëstraat - G&V servicestations - uitbreiden
dieselstation - adviesvraag POVC.

83

2020_CBS_03481

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

84

2020_CBS_02623

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

85

2020_CBS_03524

DRO/sector West - Heidelbergstraat 104 - verbouwen en uitbreiden van
een halfopen woning.

86

2020_CBS_03587

DRO/sector West - Chartreuseweg 53 - Unie-K VZW - bouwen en
exploiteren nieuw complex voor 5 GES-leefgroepen met
omgevingsaanleg na slopen bijgebouwen en gedeeltelijke ontbossing
terrein.

87

2020_CBS_03463

DRO/sector Oost - Kleine Blekkaard 23 - slopen van bestaande veranda
en woning uitbreiden met nieuwe veranda.

88

2020_CBS_03461

DRO/sector Oost - Sint-Kristoffelstraat 125 - verbouwen van woonhuis
met functiewijziging naar school voor bijzonder onderwijs.

89

2020_CBS_03342

DRO/sector Oost - Damse Vaart-Zuid 39 - Woesh vzw - energetisch
renoveren en verbouwen van deel van circusschool - kennisname
beslissing Deputatie (beroepsprocedure).

90

2020_CBS_03462

DRO/sector Oost - Sint-Kruisstraat 6 - Van Hamme bouwbedrijf bouwen van een halfopen ééngezinswoning en bijgebouw.

91

2020_CBS_03493

DRO/sector Oost - Molenstraat 143-145-147-149-151- 153-155 -
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Pyloon BVBA - herbouwen van 5 woningen, renoveren van 2 woningen
tot 1 woning, aanleggen van 9 parkeerplaatsen en fietsenstalling,
verleggen van trage weg en vestigen van publieke erfdienstbaarheid vaststellen en verplaatsen van publiek recht van doorgang - naar
gemeenteraad.
92

2020_CBS_03383

DRO/woondienst - Raamstraat 11 - schrapping leegstandsregister.

93

2020_CBS_03382

DRO/woondienst - Gentpoortstraat 35 - schrapping leegstandsregister.

94

2020_CBS_03351

DRO/woondienst - Maagdendal 6 - schrapping leegstandsregister.

95

2020_CBS_03548

DRO/woondienst - Vlamingdam 66 - schrapping leegstandsregister.

96

2020_CBS_03551

DRO/woondienst - Timmermansstraat 28 - schrapping
leegstandsregister.

97

2020_CBS_03352

DRO/woondienst - Generaal Lemanlaan 99 bus 1 - schrapping
leegstandsregister.

98

2020_CBS_03413

DRO/woondienst - Arsenaalstraat 33 - opname leegstandsregister.

99

2020_CBS_00030

DRO/woondienst - stedelijke huursubsidie - afrekening 2018.

100

2020_CBS_03523

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

101

2020_CBS_03422

Leefmilieu - kennisgeving beslissing in beroep door deputatie Provincie
West-Vlaanderen over de omgevingsvergunningsaanvraag van Marcel
De Vos & Co. voor uitvoeren bronbemaling en lozing, gelegen Coupure
1, Witteleertouwersstraat 1+1A.

102

2020_CBS_03417

Leefmilieu - kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen over de
omgevingsvergunningsaanvraag van VZW Abdijschool van Zevenkerken
voor slopen bestaande sporthal, bouwen van een nieuwe
sportinfrastructuur en uitbreiden en wijzigen exploitatie school etc.

103

2020_CBS_03535

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

PHILIP PIERINS
104

2020_CBS_03261

Taxivergunningen - adreswijziging - maatschappelijke- en
exploitatiezetel van Taxi Max - kennisname.

105

2020_CBS_00828

Taxivergunningen - VVB-dienst - kennisname van stopzetting VVBdienst Ceremonie Deprince.

106

2020_CBS_03377

Taxivergunningen - VVB-dienst - Taxi Snel Bv - wijziging combivoertuig
(taxi- en VVB-dienst combineren dezelfde voertuigen) - VVB 1187/Taxi
0006.

107

2020_CBS_03262

Taxivergunningen - aanvraag bestuurderspas vanaf 2020 - geen
toelating.

108

2020_CBS_03434

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst voor
individueel bezoldigd personenvervoer (enkel ceremonieel vervoer) Pleysier-Blancke bvba.

109

2020_CBS_03543

Toerisme - samenwerkingsovereenkomst Westtoer voor tellingen van
bezoekers aan de kust.

ANN SOETE
110

2020_CBS_03176

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

111

2020_CBS_02327

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

112

2020_CBS_03402

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

113

2020_CBS_03279

Onderwijs - KSO - aankoop van Apple MacBook Pro's, iMacs en
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toebehoren dienstjaar 2020.
114

2020_CBS_03056

Onderwijs - Stedelijke Academie KSO - aankoop volgens raamcontract
van audiovisueel materiaal dienstjaar 2020.

115

2020_CBS_03215

Onderwijs - Stedelijke Academie - Kunsthumaniora - verzoek om extra
personeelsondersteuning ICT.

116

2020_CBS_03281

Onderwijs - Stedelijke scholen - verlenging aankopen audiovisueel
materiaal tijdens het schooljaar 2020-2021 (raamcontracten).

117

2020_CBS_03343

Onderwijs - goedkeuring gebruik schoolinfrastructuur Brugge Noord afdeling Ter Poorten - tijdens juli en augustus 2020 door de ZOCJES.

118

2020_CBS_03335

Onderwijs - gebruik van de bovenzaal van het Hof Van Gistel van het
Stedelijk Conservatorium Brugge voor Cantores Primo.

119

2020_CBS_03333

Onderwijs - toevoeging locatie en tarief voor het gebruik van de kapel
Sarepta van het Stedelijk Conservatorium Brugge.

120

2020_CBS_03331

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

121

2020_CBS_03424

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

122

2020_CBS_03520

Bevolking - verplichte ambtelijke inschrijving.

123

2020_CBS_03470

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

124

2020_CBS_03542

Bevolking - verwijderen ambtelijke afvoering en inschrijving op het
referentieadres uit het bevolkingsregister - goedkeuren.

125

2020_CBS_02360

Bevolking - hernummering en toekenning busnummers.

126

2020_CBS_03466

Bevolking - toekennen niet-mededeelbaar adres - goedkeuren.

127

2020_CBS_03420

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

NICO BLONTROCK
128

2020_CBS_03371

Musea - schenking tekening door dhr. Dusauchoit.

129

2020_CBS_03528

Musea - schenking oefenklavier Eugeen Uten.

130

2020_CBS_03270

Musea - kennisgeving subsidie toegekend voor registratieproject 'Verrijk
de Kijk op Brugge'.

131

2020_CBS_02921

Musea - herdruk tickets Musea Brugge - verlenging van de
overeenkomst.

132

2020_CBS_03460

Musea - voorstel tot aankoop tekening anoniem Vlaams Primitief goedkeuring.

133

2020_CBS_03499

Musea - Memling Now - betaalbaarstelling meerkost transport
kunstwerk Al-Hadid.

134

2020_CBS_03267

Musea - medeondertekening contract Cultuurcentrum Brugge met
Vlaamse overheid voor gebruik Erfgoedinzicht - naar gemeenteraad.

135

2020_CBS_03381

Musea - aanbesteding fotografie werken op papier, schilderijen en
driedimensionale objecten collectie Musea Brugge.

136

2020_CBS_03492

Bibliotheek - project MMMonk fase II – ontsluiten middeleeuwse
topstukken via het International Image Interoperability Framework
(IIIF).

MINOU ESQUENET
137

2020_CBS_03426

PB/gebouwen - schilderen van het buitenschrijnwerk kinderboerderij De
Zeven Torentjes en buitenmuren cafetaria - goedkeuren eindafrekening
in min.

138

2020_CBS_03113

PB/gebouwen - buitenschilderwerken Villa Bota, Koningin Astridpark -
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toewijzing.
139

2020_CBS_03068

PB/gebouwen -plaatsen van gepolierde beton aan de Magadalenazaal ontwerp en wijze van gunnen.

140

2020_CBS_03408

PB/gebouwen - uitvoeren van extra bemonstering in het kader van het
opmaken van beschrijvend bodemonderzoek voorpost Brandweer,
Walweinstraat 20.

141

2020_CBS_02515

PB/gebouwen - vernieuwen toegangspoort kinderboerderij De 7
Torentjes.

142

2020_CBS_03393

PB/gebouwen - vernieuwen van dak na stormschade, Daverlocomplex,
Dries 2 - verrekening 1 voor meerwerken.

143

2020_CBS_02974

PB/gebouwen - ratificatienota voor meerwerken aan openbaar toilet
Kuiperstraat.

144

2020_CBS_03415

PB/gebouwen - vernieuwen van schrijnwerk eerste verdiep SBS De
Triangel - ontwerp en wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

145

2020_CBS_03505

PB/gebouwen - Conservatorium - indienen beheersplan - definitieve
goedkeuring - naar gemeenteraad.

146

2020_CBS_03428

PB/elektromechanica - vernieuwen van luchtgroep Boekenkluis, bib
Biekorf - goedkeuren eindafrekening in min.

147

2020_CBS_03445

PB/elektromechanica - installeren van hoogspanningscabine voor
nieuwe veldverlichting in sportcomplex De Gulden Kamer - goedkeuren
eindafrekening in min.

148

2020_CBS_02337

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen van dimbare LED-armaturen
en energiezuinige ombouw veldverlichting voor het voetbalveld
Tempelhof - goedkeuren ontwerp, lastvoorwaarden en wijze van
gunnen.

149

2020_CBS_03425

PB/elektromechanica - diverse investeringen voor het herstel en
opwaarderen van 5 pompstations voor het verpompen van regen- of
afvalwater onder beheer van Farys - naar gemeenteraad.

150

2020_CBS_03291

Leefmilieu/energie - toekennen werkingstoelage aan vzw BGE! - naar
gemeenteraad.

151

2020_CBS_03549

Informatica - samenwerkingsovereenkomst Digital Twin - goedkeuren.

MARTINE MATTHYS
152

2020_CBS_03526

Personeel & organisatie - rapportage dagelijks personeelsbeheer van 1
januari 2020 tot en met 31 maart 2020.

153

2020_CBS_03483

Personeel & organisatie - rapportage dagelijks personeelsbeheer van 1
april 2020 tot en met 30 juni 2020.

154

2020_CBS_03530

Personeel & organisatie - cluster openbaar domein, arbeider in
contractueel verband - ontslag - ter kennisgeving.

PABLO ANNYS
155

2020_CBS_03407

Werk en ondernemen - Moerkerkse Steenweg 107b - Vyv-Art - toelage
leegstaande handelspanden.

156

2020_CBS_03211

Werk en ondernemen - toelage innovatieve handelstools - Webwinkel Bengels & Co - Moerkerkse Steenweg 195.

157

2020_CBS_03531

Werk en ondernemen - toelage innovatieve handelstools - Webwinkel Kingpin - Philipstockstraat 26.

158

2020_CBS_02999

Werk en ondernemen - aanvraag toelage pop-up - Ezelstraat 141/1.

159

2020_CBS_03404

Werk en ondernemen - dag van de mini-onderneming schooljaar
2020/2021 - 14/11/2020 en 06/03/2021.
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160

2020_CBS_03295

Flankerend onderwijsbeleid – strategisch Basisonderzoek
"Taalstimulerende interacties in het Kleuteronderwijs" - brief met
engagementsverklaring.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
161

2020_CBS_03482

Politie/verkeerszaken - wijziging tariefreglement op het gebruik van het
openbaar domein n.a.v. het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken
en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van
verkeersbelemmeringen i.f.v. deze werkzaamheden - goedkeuren naar gemeenteraad.

162

2020_CBS_01997

Vergunningen/terrassen - herhaalde vraag van eigenaar van het pand
in Zilversteeg 16, om een princiepsbeslissing te nemen in verband met
het uitstallen van een terras - weigering.

163

2020_CBS_03394

Public relations en onthaal - 93ste Bedevaart naar de IJzer 2020.

164

2020_CBS_03405

Ombudsdienst - 11 klachten - kennisgeving.

165

2020_CBS_03533

Algemeen directeur - gemeenteraad - wijziging timing voor de
raadszittingen - aanpassing huishoudelijk reglement - goedkeuring naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
167

2020_CBS_02348

Openbaar domein - Zandberg - omgevingsaanleg - ontwerp - wijze van
gunnen.

168

2020_CBS_03245

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

170

2020_CBS_03552

Financiën/fiscaliteit - retributiereglement op de verkoop van
vuilniszakken, compostvaten, het inzamelen van restafval via
ondergrondse containers en het ophalen van bepaalde huishoudelijke
afvalstoffen - wijziging - goedkeuring - naar gemeenteraad.

173

2020_CBS_03550

Eigendommen - uitbreiding recreatiedomein Sint- Pietersplas Blankenbergse Dijk 155 - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
174

2020_CBS_03369

DRO/sector Noord - Leon de Foerestraat 17 - verbouwen en uitbreiden
van een garage met fietsenstalling en functiewijziging van garage naar
massagetherapiepraktijk.

175

2020_CBS_03522

DRO/sector West - Koningin Astridlaan 204+ - MAVARI NV - slopen van
bestaande autobergplaats & bouwen en exploiteren van
meergezinswoning met 4 woonunits op verdiepingen en kantoor op
gelijkvloers.

176

2020_CBS_03566

DRO/sector West - Klauwijzerstraat 9 - aanleggen van zwembad en
terras.

ANN SOETE
178

2020_CBS_03477

Bevolking - huwelijksjubilea september 2020.

NICO BLONTROCK
179

2020_CBS_01876

Musea - invulling Mariastraat.

MINOU ESQUENET
180

2020_CBS_02266

PB/gebouwen - principiële beslissing herhuisvesting dienst Musea.
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181

2020_CBS_03465

PB/gebouwen - Restauratie van de kapel, het passantenhuis van O.L.V.
van Nazareth en het Magdalenagasthuis - ontwerp - wijze van gunnen –
goedkeuring - naar gemeenteraad.

MARTINE MATTHYS
182

2020_CBS_03484

Personeel cluster openbaar domein/groen - tucht - bepalen
tuchtstrafmaat.

PABLO ANNYS
183

2020_CBS_03329

OCMW - ontbinding van de welzijnsvereniging De Schakelaar - naar
gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
184

2020_CBS_03582

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 1 september 2020 - punten
voor de agenda.

FRANKY DEMON
186

2020_CBS_03616

DRO/directie en algemene zaken – lijst omgevingsvergunningen.

187

2020_CBS_03555

DRO/sector Unesco - drukken van wandel- en fietsgidsen ter
gelegenheid van Open Monumentendag - gunning opdracht.

188

2020_CBS_03556

DRO/sector West - Lieven Bauwensstraat 21B - Brouwerij De Halve
Maan bvba - bouwen en exploiteren waterzuiveringsinstallatie bij een
brouwerij (wijzigen en uitbreiding exploitatie) - adviesvraag POVC.
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