College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 12 oktober 2020

DIRK DE FAUW
Politie / Middelenbeheer
1

2020_CBS_04113

Politie/middelenbeheer - zaakschade.

2

2020_CBS_03961

Politie/middelenbeheer - zaakschade - goedkeuren.

3

2020_CBS_04265

Politie/middelenbeheer - aankoop mobiele app voor het gebruik van
het openbaar domein - goedkeuren.

4

2020_CBS_04047

Politie/middelenbeheer - aankoop 50 discreet gedragen
kogelwerende vesten - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring naar gemeenteraad.

5

2020_CBS_04123

Politie/middelenbeheer - aankoop smart building politiehuis,
aansturen reinigen cellencomplex - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring - naar gemeenteraad.

6

2020_CBS_04182

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

7

2020_CBS_04110

Politie/middelenbeheer - inrichten fitnessruimte Politiehuis - voorstel
- wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

8

2020_CBS_04088

Politie/personeelsbeheer - lokale politie Brugge - operationeel kader
- detachering naar de West-Vlaamse Politieschool gedurende de
basisopleiding middenkader en aanstelling tot aspiranthoofdinspecteur van politie - kennisname.

9

2020_CBS_04090

Politie/personeelsbeheer - lokale politie Brugge - operationeel kader
- detachering naar de West-Vlaamse Politieschool gedurende de
basisopleiding middenkader en aanstelling tot aspiranthoofdinspecteur van politie - kennisname.

10

2020_CBS_04092

Politie/personeelsbeheer - lokale politie Brugge - operationeel kader
- detachering naar de West-Vlaamse Politieschool gedurende de
basisopleiding middenkader en aanstelling tot aspiranthoofdinspecteur van politie - kennisname.

11

2020_CBS_04179

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

12

2020_CBS_04056

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2020-04 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog- kader goedkeuring - naar gemeenteraad.

13

2020_CBS_04143

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - de niet- benoeming
via mobiliteit van commissaris van politie - officierenkader diensthoofd beleidsondersteuning en documentatie - goedkeuren naar gemeenteraad.

14

2020_CBS_03947

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van
meerdere betrekkingen binnen het operationeel kader en CALog
kader - via mobiliteitsronde 2020-03 - kennisname.

15

2020_CBS_04111

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

16

2020_CBS_04315

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen -

goedkeuring - naar gemeenteraad.
17

2020_CBS_04341

Mobiliteit - basisbereikbaarheid - advies op bijkomende middelen
Vervoer Op Maat.

18

2020_CBS_04164

Mobiliteit - aanpassing retributiereglement – naar gemeenteraad.

19

2020_CBS_04272

Vergunningen - Krikrakfestival op 7 en 8 november met
vlaggenproject van 30 oktober tot 9 november 2020 en naaiproject
Triënnale Brugge op diverse locaties in de binnenstad.

20

2020_CBS_04349

Vergunningen - ter kennisgeving - overzichtslijst aanvragen
vergunningen openbaar domein - niet voorgelegd aan college.

21

2020_CBS_04378

Vergunningen/terrassen - reactie van Afdeling Kust op de toelating
aan horecazaak 't Werftje te Zeebrugge voor het plaatsen van een
foodtruck en terrasuitbreiding - herziening van de genomen
beslissing.

22

2020_CBS_04291

Vergunningen/terrassen - tijdelijk intrekken van de
terrasvergunningen van de horecazaken op het Simon Stevinplein
naar aanleiding van de winterfoor en de kerstmarkt (pleinterrassen
vanaf dinsdag 27 oktober tot en met woensdag 13 januari
2021/gevelterrassen vanaf 12 november tot en met woensdag 13
januari 2021).

23

2020_CBS_04264

Diversiteitsdienst - projectoproep vierde pijler integratie goedkeuren voorstel.

24

2020_CBS_04281

Diversiteitsdienst - ECCAR-plan en toetreding tot ECCAR (European
Coalition of Cities Against Racism) - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

25

2020_CBS_04273

Public relations en onthaal - pensioenviering 2020 - donderdag 17
december 2020 - 11u.

26

2020_CBS_04340

Secretarie - gemeenteraad – bediening geluidsinstallatie tijdens de
zittingen - uitbesteding aan firma Solitech.

MATHIJS GODERIS
28

2020_CBS_04154

Jeugddienst - erkenning en ondersteuning van Komerbi als
experimenteel jeugdwerkinitiatief.

30

2020_CBS_04348

Preventiedienst - lokaal drugbeleidsplan 2021-2025 - naar
gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
31

2020_CBS_04166

Openbaar domein - aankoop van thermoplastische wegmarkeringen
2018 – meerkosten.

32

2020_CBS_03792

Openbaar domein - raamcontract wegmarkeringen - 1ste
verlenging.

33

2020_CBS_04122

Openbaar domein - leveren en plaatsen van mobiele steunblokken gunning.

34

2020_CBS_03786

Eigendommen - recht van opstal op Kanaaleiland aan de vzw Cactus
Muziekcentrum - aanpassing driepartijenovereenkomst goedkeuring - naar gemeenteraad.

35

2020_CBS_04337

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

36

2020_CBS_04336

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

37

2020_CBS_04270

Algemeen bestuur - Vlaamse Kunstcollectie - aanduiden
vertegenwoordigers stad Brugge in de bestuursorganen n.a.v.
statutenwijziging - naar gemeenteraad.

38

2020_CBS_04202

Financiën/FA - dossier schadefonds Zeebrugge - goedkeuren.

39

2020_CBS_04079

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op het maken van excursies
met huurkoetsen, huurtrams of huurauto's - vaststellen en
uitvoerbaar verklaren.

40

2020_CBS_04035

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - activeringsheffing
2016-2019 - minvordering en terugbetaling.

41

2020_CBS_03623

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen en terugbetalingen activeringsheffing 2019.

42

2020_CBS_03642

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift activeringsheffing - AJ
2019 kohierartikel 000460 - ongegrond verklaren.

43

2020_CBS_03637

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift activeringsheffing - De
Vlaming NV - AJ 2019 kohierartikel 000345 en 000346 - ongegrond
verklaren.

44

2020_CBS_04155

Financiën/fiscaliteit - belastingreglement op de taxi's en verhuur
van voertuigen met bestuurder - wijziging- naar gemeenteraad.

45

2020_CBS_04284

Financiën/fiscaliteit - retributiereglement inzake de vergunning
individueel bezoldigd personenvervoer, de bestuurderspas en de
machtigingen voor standplaatstax's – wijziging - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
46

2020_CBS_03871

DRO/directie en algemene zaken - verslagen Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - kennisname naar gemeenteraad.

47

2020_CBS_04249

DRO/directie en algemene zaken - ontwerp
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 - CIW - openbaar
onderzoek.

48

2020_CBS_04276

DRO/sector Unesco - Rodenonnenstraat 1-26 - Katelijne nv vervangen van de gevelbekleding - vraag aan Raad voor
Vergunningsbetwisting naar tussenkomst in schorsings- en
vernietigingsprocedure - aanstellen raadsman.

49

2020_CBS_04347

DRO/sector Noord - Lisseweegse Steenweg 198 - bouwen van een
eengezinswoning.

50

2020_CBS_04310

DRO/sector Noord - Sint-Pieterszuidstraat 47 - vervangen van de
poort door een raam en exploiteren van een voedingswinkel.

51

2020_CBS_04232

DRO/sector Noord - Borlix - Lanceloot Blondeellaan 15 - bouwen
van een storthal met afzuigsysteem - kennisname beslissing
deputatie - vergund onder voorwaarden.

52

2020_CBS_04215

DRO/sector Noord - gemeentelijk RUP Vissershaven (ontwerp d.d.
september 2020) - voorlopige vaststelling - naar gemeenteraad.

53

2020_CBS_04321

DRO/sector West - Oudekerkstraat 17 - bouwen van een tuinhuis.

54

2020_CBS_04242

DRO/sector West - Peter Benoitlaan 58/9 - renoveren van een
bestaande balustrade - kennisname beroep - ontvankelijk afvaardiging naar de zitting.

55

2020_CBS_04325

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 7 - splitsen in twee
wooneenheden, wijzigen van functie van woonst met horeca naar

woonst met regularisatie van gastenkamers.
56

2020_CBS_04303

DRO/sector Oost - Astridlaan 141 - regulariseren van gastenkamers
'Huyze Uthopia' (dakverdieping).

57

2020_CBS_04145

DRO/sector Oost - Lodewijk van Malestraat 66 - Pyloon BVBA slopen van aangebouwde berging aan linkerzijde van erfgoedpand
en slopen van berging in de achtertuin - kennisname beslissing
Deputatie - beroep onontvankelijk.

58

2020_CBS_04163

DRO/sector Oost - Damse Vaart-Zuid 72-75 - CVBA
Dierenartsenpraktijk Animo - slopen van bestaande loods en
berging, uitbreiden en exploiteren dierenartsenpraktijk, aanleg 2
bijkomende parkings en 2 fietsenstallingen - kennisname procedure
Raad voor Vergunningsbetwistingen - geen verdere actie
ondernemen.

59

2020_CBS_04309

DRO/sector Oost - Oude Hoogweg 94 - verbouwen en uitbreiden
van eengezinswoning, aanleggen van dakterras en terras, slopen
van tuinberging en bouwen van garage.

60

2020_CBS_03992

DRO/woondienst - Hendrik Consciencelaan 53 bus 301 - beroep
opname leegstandsregister - niet inwilligen.

61

2020_CBS_04298

DRO/woondienst - Cordoeaniersstraat 22 bus 101 - opname
leegstandsregister.

62

2020_CBS_04318

DRO/woondienst - Cordoeaniersstraat 21 bus 1 - opname
leegstandsregister.

63

2020_CBS_04329

DRO/woondienst - Azalealaan 36 - schrapping leegstandsregister.

64

2020_CBS_04282

DRO/woondienst - Kapelaanstraat 1 - schrapping
leegstandsregister.

65

2020_CBS_04338

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

66

2020_CBS_04220

DRO/woondienst - gunning dossieropvolgingsprogramma voor
leegstand.

67

2020_CBS_04296

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

68

2020_CBS_03715

Leefmilieu - aanvraag ingediend door Alter Ego vzw voor een
afwijking op de geluidsnormen voor optredens in de Magdalenakerk,
Stalijzerstraat, op vrijdag 6 november 2020.

69

2020_CBS_04254

Leefmilieu - aanvraag ingediend door de Jeugddienst voor een
afwijking op de geluidsnormen voor DJ-sets op verschillende
locaties op de 'Dag van de Jeugdbeweging' op vrijdag 23 oktober
2020.

70

2020_CBS_04206

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, uitvoeren van
geothermische boringen, Abelendreef 12, Brugge.

ANN SOETE
71

2020_CBS_04039

Onderwijs - aanwending van de lestijdenpakketten Stedelijk
Conservatorium Brugge en Stedelijke Nijverheids-en Taalleergangen
- schooljaar 2020-2021 - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
72

2020_CBS_04246

Cultuurcentrum - actie tegen kinderarmoede naar aanleiding van
verkoop puzzels Koninklijke Stadsschouwburg.

73

2020_CBS_04251

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling toelage aan Feestcomité
Sint-Kruis - gemaakte onkosten straatacts Sint- Kruiskermis 2020.

74

2020_CBS_04287

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling toelage aan Feestcomité
Sint-Jozef - gemaakte onkosten afgelaste activiteiten.

75

2020_CBS_04237

Cultuurbeleidscoördinator - tijdelijke concessie horecagelegenheid
Biekorf lees - en cultuurcafé.

76

2020_CBS_03968

Musea - aankoop van een schilderij van Kinsoen met het portret van
zijn echtgenote, Augustine-Sophie Le Prince.

MINOU ESQUENET
77

2020_CBS_04150

Leefmilieu/energie - uitbetaling toelage De Schakelaar eerste helft
2020.

78

2020_CBS_04037

PB/gebouwen - binnenschilderwerken dienst bevolking en Politie
Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge - ontwerp en wijze van
gunnen.

79

2020_CBS_04162

PB/wagenpark - vervanging van de kolkenzuiger Renault Premium
in gebruik door Openbaar domein - kennisname gunningsverslag
van TMVW.

80

2020_CBS_03928

PB/wagenpark - operationeel leasen van 1 elektrisch aangedreven
personenwagen voor dienst PR en onthaal, Burg 12 - toewijzing.

81

2020_CBS_04086

PB/schoonmaak - schoonmaken trappenhal belfort en reinigen
glaspartijen toren - toewijzing.

MARTINE MATTHYS
82

2020_CBS_04157

Personeel & organisatie - personeel politie - verzoek tot hernieuwing
mandaat korpschef - kennisname evaluatie en verdere procedure naar gemeenteraad.

83

2018_CBS_03688

Personeel & organisatie- invoeren ‘vergoeding moeilijk bereikbare
werkplaats’ voor centralisten.

84

2020_CBS_04258

Personeel & organisatie - aanpassen reglement op de
fietsvergoeding - naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
85

2020_CBS_04274

Werk en ondernemen - deelname 'MT in de regio' op Kanaal Z.

86

2020_CBS_03852

Werk en ondernemen - aanvraag toelage impulsbeleid
(winkelconcept) - Atelier Twee - Langestraat 52 - toekennen.

87

2020_CBS_04194

Werk en ondernemen - actieplan deelgemeenten.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
88

2020_CBS_04278

Vergunningen/terrassen - goedkeuren van voorstellen m.b.t. het
uitstallen van de tijdelijke terrasuitbreidingen n.a.v. corona.

89

2020_CBS_04204

Public relations en onthaal - 1 november 2020.

MATHIJS GODERIS
90

2020_CBS_04236

Leefmilieu/dierenwelzijn - Beestjes in Nesten – project sociale
oppasdienst en uitlaatdienst - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
91

2020_CBS_04100

Openbaar domein - wijkpark Ten Boomgaard - goedkeuring
voorontwerp en communicatie.

93

2020_CBS_04339

Financiën/PBB - rapportering financiën/PBB - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
94

2020_CBS_04262

DRO/directie en algemene zaken - stedelijk reglement voor de
inrichting van de losse terraszone bij horecazaken op het openbaar
domein - naar gemeenteraad.

95

2020_CBS_04288

DRO/sector Unesco - Oude Gentweg 88 en 90 - het schilderen van
de voorgevel.

96

2020_CBS_04334

DRO/sector Noord - Baron de Maerelaan 155 - 2XL - regulariseren
van een kinderdagverblijf, fitness, appartement conciërge,
maatregelen brandveiligheid en aanpassen inkomsas
vrachtwagenbestuurders.

97

2020_CBS_04306

DRO/sector Noord - Blankenbergse Dijk 56 B - aanleggen van een
zwembad en bouwen van een tuinhuis.

98

2020_CBS_04312

DRO/sector Noord - Apotheek Baeyens - Ploegstaart 2- Heiststraat
108 - het plaatsen van gevelverlichting in functie van het
handelspand.

99

2020_CBS_04379

DRO/sector Noord - ter hoogte van Blankenbergse Steenweg 328 Woningbouw Blomme - bouwen van 8 eengezinswoningen en
verplaatsen van een voetweg - naar gemeenteraad.

100

2020_CBS_04323

DRO/sector West - Lange Molenstraat 31 - bouwen van een
terrasoverkapping voor een jacuzzi.

101

2020_CBS_04324

DRO/sector West - Pitsenbosdreef 19 - inrichten van een zwembad
en overdekt terras.

102

2020_CBS_04279

DRO/sector West - Legeweg 65 - wijzigen van functie van
eengezinswoning naar vrij beroep (regularisatie) - kennisname
beroep - onontvankelijk.

PHILIP PIERINS
103

2020_CBS_04170

Toerisme - marketingplan Wintergloed 2020.

104

2020_CBS_04369

Toerisme - politieverordening op het maken van rondritten en
excursies met huurkoetsen, huurtrams en huurauto’s.

105

2020_CBS_04367

Toerisme - politieverordening op het varen en het inrichten van
vaartochten of andere activiteiten op de waterlopen en vijvers onder
beheer van de stad Brugge - vraag van dhr. Maarten Allijns voorstel tot antwoord.

MINOU ESQUENET
106

2020_CBS_04327

Leefmilieu/energie - duurzaamheidsacties horeca.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
107

2020_CBS_04342

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 26 oktober 2020 organisatie en punten voor de agenda.

108

2020_CBS_04428

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 - opmerkingen toezichthoudende overheid -

goedkeuren - naar gemeenteraad.
109

2020_CBS_04388

Noodplanning - politieverordening verplichting mondmaskers
omgeving Station en Jan Breydelstadion - bekrachtiging.

MATHIJS GODERIS
110

2020_CBS_02744

Jeugddienst - jeugdhuizen weddesubsidie 2019 afrekening.

111

2020_CBS_04406

Preventiedienst - preventiecampagne rond naleven
coronamaatregelen - kennisname.

FRANKY DEMON
112

2020_CBS_04397

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

Valreepagenda
FRANKY DEMON
113

2020_CBS_04446

DRO/sector Noord - Pannenhof - Woningbouw Blomme regulariseren van eengezinswoningen in een woonerf - kennisname
gewijzigde plannen + aanvullend advies aan Bestendige Deputatie.

