College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 7 september 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_03675

Vergunningen - vraag van bibliotheek Brugge voor het plaatsen van een
eyecatcher op de Burg van vrijdag 18 september tot maandag 19
oktober 2020.

2

2019_CBS_03516

Vergunningen - uitbating van Senior Pizza foodtrucks op 2 locaties in
Brugge - toelating verlenen onder voorwaarden.

3

2020_CBS_03051

Vergunningen - vraag van BV Drakkar Delicatessen voor het plaatsen
van een ijskar op zijn oprit van april tot oktober op zaterdagen en
zondagen van 14u tot 18u.

4

2020_CBS_03510

Vergunningen - vraag van Flanders Classics nv voor de organisatie van
" WK Launch Event “, een protocollaire fietstocht op vrijdag 18
september 2020 met start in Knokke en aankomst in Brugge op de
Vrijdagmarkt.

5

2020_CBS_03525

Mobiliteit - aankoop sensoren kortparkeren.

6

2020_CBS_03437

Mobiliteit - Torhoutse Steenweg - wijzigen zone 50.

7

2020_CBS_03243

Mobiliteit - Ter Doeststraat - finetuning ontwerp mobiliteitsingrepen.

8

2020_CBS_03435

Mobiliteit - studiebestek Fietsfonds-dossiers – gunning perceel 5
Houtkaai.

9

2020_CBS_03576

Mobiliteit - verkeerstechnische ingrepen Christine D'haenstraat.

10

2020_CBS_03699

Europese cel - project TERTS - pilootproject subsidies voor beurs- en
congresgebouw - ondertekenen van de- minimisverklaring.

11

2020_CBS_03681

Europese cel - EU project ERASMUS+ - 'Building Bridges in Bruges'
(B&B-B) - Brede school project - addendum verlenging 12 maand door
Covid-19 en addendum overmacht.

12

2020_CBS_02975

Europese cel - kennisname van de goedkeuring van subsidiedossier
'Foodcities2030' en ondertekening van de partnerschapsovereenkomst naar gemeenteraad.

13

2020_CBS_03308

Strategische cel - opdracht participatiebegeleiding en advies bij opmaak
klimaatplan - niet-gunning.

14

2020_CBS_03836

Strategische cel - indienen dossier - Oproep 2020 ‘Digitale en sociaalgedreven innovatie ter versterking van de stedelijke economie’.

15

2020_CBS_03464

Strategische cel - intekenen raamcontract burgerparticipatie van CSmart en deelnemen aan de corona- impact monitor lokale besturen.

16

2020_CBS_03770

Public relations en onthaal - beleefdheidsbezoek Ambassadeur van de
Republiek Ecuador - donderdag 10 september 2020 - 16u.

17

2020_CBS_03725

Public relations en onthaal - "Brugge in 100 objecten" - vraag van
uitgeverij Ludion om aantal exemplaren als relatiegeschenk aan te
kopen.

18

2020_CBS_03738

Diversiteitsdienst - project 2taal – kennisname goedkeuring subsidie aanwerving.

MATHIJS GODERIS
19

2020_CBS_03753

Jeugddienst - organisatie nieuw evenement 'T BOS IN op 11 oktober
2020.

20

2020_CBS_02532

Jeugddienst - verslag Het Entrepot 2019.
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MERCEDES VAN VOLCEM
21

2020_CBS_03013

Eigendommen - koopvraag benaderende oppervlakte van 14 m² grond
uit het openbaar domein, palend aan de woning Duivenslagstraat 16.

22

2020_CBS_02884

Eigendommen - privaat patrimonium - huurwoning Gistelse Steenweg
526.

23

2020_CBS_03007

Eigendommen - stedelijk onroerend patrimonium - verkoop van een
oppervlakte van 95,21 m² grond gelegen te Lissewege, Pol
Dhondtstraat 62+, aan aanpalende eigenaars van het Lisseweegs
Vaartje 71 - herconfiguratie perceel.

24

2020_CBS_03749

Eigendommen - verlenging concessie cafetaria Daverlo.

25

2020_CBS_03674

Openbaar domein - kinderboerderij De Zeven Torentjes - uitstel
bakovenfeest.

26

2020_CBS_03454

Openbaar domein - raamovereenkomst tuinhout en andere toebehoren
- ontwerp - wijze van gunnen.

27

2020_CBS_03680

Openbaar domein - aankoop en levering perkhekjes - toewijzing aanvaarde factuur.

28

2020_CBS_03615

Openbaar domein - leveren van signalisatie - derde verlenging.

29

2020_CBS_03719

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een dode
boom - gunstig.

30

2020_CBS_03720

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

31

2020_CBS_03682

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

32

2020_CBS_03148

Openbaar domein - Gemeneweideweg-Noord - verbeterde fietsroute en
opwaardering landschappelijke zichten.

33

2020_CBS_03488

Openbaar domein - Moerkerkse Steenweg - vernieuwen
dubbelrichtingsfietspad - princiepsnota.

34

2020_CBS_03395

Openbaar domein - Sint-Jorisstraat - Vlamingstraat - Vlamingdam goedkeuren voorontwerp en organiseren bewonersvergadering.

35

2020_CBS_03743

Openbaar domein - Week van het bos 2020.

36

2020_CBS_03791

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

37

2020_CBS_03716

Financiën/FA - dossiers schadefonds Zeebrugge - goedkeuren.

FRANKY DEMON
38

2020_CBS_03658

DRO/directie en algemene zaken - tweede sociaal
woonbeleidsconvenant voor Brugge - naar gemeenteraad.

39

2020_CBS_03766

DRO/sector Unesco - principiële goedkeuring restauratiedossier subsidie
Kunstige Herstelling - Vlamingstraat 100 (KH20190001).

40

2020_CBS_03796

DRO/sector Unesco - Rodestraat 41 - slopen bestaand bijgebouw,
verbouwen en uitbreiden van bestaande woning, bouwen van nieuw
bijgebouw - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

41

2020_CBS_03811

DRO/sector Unesco - Geerwijnstraat 17 - BAPTISTE - verplaatsen van
de trap, plaatsen van een zichtscherm & plaatsen van een
groenscherm/groenzone (wijzigen bestaande vergunning) - kennisname
beroep & adviesvraag Deputatie.

42

2020_CBS_03810

DRO/sector Unesco - Langerei 51 - renoveren van bijgebouwen &
tuinberging.

43

2020_CBS_01965

DRO/sector Noord - Fort Lapin 41 - Mediageuzen - regulariseren
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uithangbord - kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure).
44

2020_CBS_03805

DRO/sector Noord - Sint-Pietersnoordstraat 21 en Lodewijk
Gilliodtsplein 6 tot 25 -Brugse Maatschappij voor Huisvesting - slopen
van meerdere gebouwen (drukkerij & woningen).

45

2020_CBS_03787

DRO/sector West - Ten Briele 10/6 - Mdeco Invest bvba - vervangen
van 3 ramen in de zuidgevel.

46

2020_CBS_03789

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 516 - wijzigen van functie van
eengezinswoning naar eengezinswoning met 2 gastenkamers weigeren.

47

2020_CBS_03790

DRO/sector West - Pieter de Conincklaan 64 - verbouwen van
bestaande eengezinswoning.

48

2020_CBS_03793

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 121 - verbouwen handelspand en
exploiteren viswinkel/traiteur.

49

2020_CBS_03826

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

50

2020_CBS_03827

DRO/sector West - Grasdreef 5 - Stad Brugge - verbouwen van loods
met conciërgewoning tot indoor skatepark & exploiteren
propaangastank - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

51

2020_CBS_03784

DRO/sector Oost - De Maleingreaustraat 9 - aanleggen van een
zwembad.

52

2020_CBS_03750

DRO/sector Oost - Dampoortstraat 167 - verbouwen, uitbreiden en
renoveren van eengezinswoning, slopen bestaande garage en
vervangen door perceelsbrede garage.

53

2020_CBS_03747

DRO/sector Oost - Schepenbankstraat 4 - reinigen, kaleien en
schilderen van voor- en zijgevel (wit) en schilderen van PVCschrijnwerk (zwart).

54

2020_CBS_03726

DRO/sector Oost - Kerklaan 51 - uitbreiden en renoveren van een
meergezinswoning (6 entiteiten), plaatsen van liftschacht en terrassen
vooraan - weigeren.

55

2020_CBS_03799

DRO/sector Oost - Leliestraat 1-1C - Allimmo NV - slopen van bestaand
handelspand, bouwen van meergezinswoning (16 appartementen) met
handelsruimte (gelijkvloers) en inrichten en exploiteren van supermarkt
(Proxy Delhaize) - weigeren.

56

2020_CBS_03727

DRO/sector Oost - De Waterwilgen 3 - slopen van bestaande
vrijstaande bijgebouwen (garage en carport) en bouwen van nieuw
vrijstaand bijgebouw (atelierruimte).

57

2020_CBS_03778

DRO/sector Oost - Brieversweg 156 - regulariseren van afbreken
tuinberging en bouwen nieuwe tuinberging - kennisname beroep &
adviesvraag Deputatie.

58

2020_CBS_03798

DRO/sector Oost - Molenstraat 5 - verbouwen en uitbreiden van
bestaande eengezinswoning.

59

2020_CBS_03752

DRO/woondienst - Mezenstraat 19 - schrapping uit leegstandsregister
en opnemen als tweede verblijf.

60

2020_CBS_03721

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

61

2020_CBS_03774

Sportdienst - organiseren 'light'-versie Dag van de Brugse Sportclub.

62

2020_CBS_03364

Leefmilieu - bijstellen voorwaarden van de melding klasse 3 op naam
van B.V.B.A. 27BB voor het spelen van elektronisch versterkte muziek
in Jazz & Blues Bar 27Bflat.

63

2020_CBS_03365

Leefmilieu - bijstellen voorwaarden van de melding klasse 3 op naam
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van vzw Het Entrepot RCJC voor het spelen van elektronisch versterkte
muziek in het jeugdontmoetingscentrum Villa Bota.
64

2020_CBS_03783

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

ANN SOETE
65

2020_CBS_03677

Bevolking - hernummering Zeedijk 19/-101.

66

2020_CBS_03673

Bevolking - hernummering Pathoekeweg 25A en 25B.

67

2020_CBS_03478

Onderwijs - Academie DKO - internetaansluiting vestigingsplaatsen
Stedelijke Academie DKO.

68

2020_CBS_03226

Onderwijs - Academie DKO - kandidaturen van levende modellen
schooljaar 2020-2021.

69

2020_CBS_01474

Onderwijs - SNT - opstart procedure voor de aankoop van machines
t.b.v. de afdeling Mode.

70

2020_CBS_02422

Onderwijs - prognose aanwending van het lestijdenpakket van de
Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Deeltijds Kunstonderwijs
(beeldende kunsten) schooljaar 2020-2021.

71

2020_CBS_02421

Onderwijs - prognose aanwending van het lestijdenpakket van het
Stedelijk Conservatorium Brugge schooljaar 2020-2021.

72

2020_CBS_03814

Onderwijs - Stedelijk Basisonderwijs - ambten lerarenplatform werfreserve schooljaar 2020-2021.

73

2020_CBS_03683

Onderwijs - Stedelijk Basisonderwijs - aanstelling van een deeltijds
stafmedewerker.

74

2020_CBS_03802

Onderwijs - aanwending van de lestijdenpakketten stedelijk
basisonderwijs en stedelijk secundair kunstonderwijs (KSO) en
voortzetting van het ondersteuningsnetwerk - schooljaar 2020-2021 naar gemeenteraad.

75

2020_CBS_02931

Onderwijs - Conservatorium - toetsings- en afsprakenkader 'leren in
een alternatieve leercontext' schooljaar 2020-2021 - naar
gemeenteraad.

76

2020_CBS_03764

Onderwijs - Conservatorium - facultatieve en pedagogische dagen
schooljaar 2020-2021- wijziging dossier 2020_GR_00272 - naar
gemeenteraad.

77

2020_CBS_02894

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (DKO) - facultatieve en
pedagogische dagen schooljaar 2020-2021 - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
78

2020_CBS_03732

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling toelage aan Feestcomité
Koolkerke - gemaakte onkosten afgelasting gemeentefeesten.

79

2020_CBS_03757

Organiseren/uitleendienst - gebruik geluidstorens om scherm op te
hangen.

80

2020_CBS_03788

Musea - verlenging tentoonstelling 'Jan Van Eyck in Bruges'.

MARTINE MATTHYS
81

2020_CBS_03706

IDPBW - aankoop van handalcohol (deel 3) - bestrijding COVID -19 ratificatie.

82

2020_CBS_03348

IDPBW - geldispenserpalen en muurbevestiging voor stadsdiensten >
7.500 euro - ter ratificatie.

83

2020_CBS_03808

Personeel & organisatie - werving- en selectietool met bijhorende
jobsites - gunning.

84

2020_CBS_03817

Personeel & organisatie - cluster Shared Services – facilitair beheer –
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algemeen kader reorganisatie - naar gemeenteraad.
PABLO ANNYS
85

2020_CBS_03316

Werk en ondernemen - aanvraag toelage pop-up - Ezelstraat 98.

86

2020_CBS_03115

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid (winkelconcept) Ankra - Ezelstraat 141/1 - niet toekennen.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
87

2020_CBS_03235

Mobiliteit - organisatie 12 of 17 shoppingdagen in het kader van het
eindejaarsmobiliteitsplan 2020.

MATHIJS GODERIS
88

2020_CBS_03581

Jeugddienst - Dag van de jeugdbeweging 2020 - conceptwijziging naar
aanleiding van coronamaatregelen.

89

2020_CBS_03746

Preventiedienst - opkuiscampagne 'World Cleanup Day' op 19
september 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
90

2020_CBS_03527

Eigendommen - semipubliek terrein Stationsomgeving - al dan niet
inlijven in openbaar domein.

91

2020_CBS_02972

Eigendommen - verzoek wederinkoop van de binnengronden voor
realisatie buurtparking gelegen t.h.v. Koolkerkse Steenweg 76 - aan
Brugse Maatschappij voor Huisvesting cvba - te beslissen.

92

2020_CBS_03709

Openbaar domein - raamcontract onderhoud asfalt (KWS 2017) goedkeuren opdrachten in het centrum.

FRANKY DEMON
94

2020_CBS_03321

DRO/directie en algemene zaken - deelname oproep noodwoningen naar gemeenteraad.

95

2020_CBS_03801

DRO/sector Unesco - Carmersstraat 83a - Godspeed nv - verbouwen
met functiewijziging naar 2 eengezinswoningen met 4 en 8
gastenkamers.

96

2020_CBS_03803

DRO/sector Noord - Eriestraat 12 - CL-IMMO - verbouwen van een
toonzaal en plaatsen van sectionaalpoorten bij een bedrijf.

97

2020_CBS_03745

DRO/sector Oost - Generaal Lemanlaan 59 - uitbreiden van woning
(erfgoedpand) door bebouwen van doorrit aan de straatkant.

98

2020_CBS_03773

DRO/sector Oost - Blauwezaalhoek 2-4 - De Blauwe Zaal BV - slopen
van bestaande loodsen, pistes en verhardingen, verbouwen
bedrijfsgebouw naar gebouw voor hoevetoerisme en multifunctionele
ruimte, nieuwbouw van paardenstallen, pistes, stapmolen en mestvaalt,
verder exploiteren van paardenhouderij en exploiteren nieuwe inrichting
voor bereiden van wijn.

99

2020_CBS_03822

DRO/sector Oost - Assebroeklaan 27-29 - regulariseren van het kaleien
van de voorgevel, vervangen van buitenschrijnwerk en dakkapellen kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

100

2020_CBS_03494

Leefmilieu - princiepsbeslissing toelating afwijking op de geluidsnormen
voor optredens bij buurtfeesten.

NICO BLONTROCK
101

2020_CBS_01849

Musea - herziening tariefstructuur.
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MARTINE MATTHYS
102

2020_CBS_03842

Personeel & organisatie - tucht medewerker Shared services tuchtstrafmaat na tuchtverhoor.

PABLO ANNYS
103

2020_CBS_03376

Werk en ondernemen - project Brugge.INC + betaling factuur Voka.

Aanvullende agenda
FRANKY DEMON
104

2020_CBS_03867

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

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

6

