College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 9 november 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_04701

Politie/financieel beheer - in onwaarde boeken - goedkeuren.

2

2020_CBS_04746

Politie/financieel beheer - politiebegroting 2021 - vaststelling - naar
gemeenteraad.

3

2020_CBS_04534

Politie/financieel beheer - technische begrotingswijziging PZ Brugge
BW2/20 - naar gemeenteraad.

4

2020_CBS_04514

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen De Blauwe Toren
en Spreeuwenstraat - goedkeuren.

5

2020_CBS_04479

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Antonis De
Rooverestraat - goedkeuren.

6

2020_CBS_04508

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Maaibilk goedkeuren.

7

2020_CBS_04500

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen Filips de
Goedelaan, Gentpoortstraat, Rijselstraat - goedkeuren.

8

2020_CBS_04502

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Torhoutse
Steenweg/gewestweg - goedkeuren

9

2020_CBS_04512

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Blankenbergse
Steenweg/gewestweg - goedkeuren.

10

2020_CBS_04476

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het
advies MOVE-overleg van 06.05.2020 - goedkeuren.

11

2020_CBS_04478

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het
advies MOVE-overleg van 26.08.2020 (deel gemeentewegen) goedkeuren.

12

2020_CBS_04835

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het
advies MOVE-overleg van 26.08.2020 (deel gewestwegen) vaststellen.

13

2020_CBS_04585

Politie/verkeerszaken - opname van de bestaande Cambiostandplaatsen in de nodige aanvullende reglementen - goedkeuren.

14

2020_CBS_04601

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Zandstraat-Grote
Moerstraat (zone 50) - goedkeuren.

15

2020_CBS_04600

Politie/verkeerszaken - aangepaste aanvullende reglementen
Rustenburgwijk - goedkeuren.

16

2020_CBS_04603

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen Hendrik
Consciencelaan, Noordzandstraat - goedkeuren.

17

2020_CBS_04833

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Smedenstraat
(gewestweg) - vaststellen.

18

2020_CBS_04588

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Ter Doeststraat goedkeuren.

19

2020_CBS_04597

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Lisseweegs Vaartje en
Lisseweegse Steenweg- goedkeuren.

20

2020_CBS_04559

Politie/middelenbeheer - zaakschade - goedkeuren.

21

2020_CBS_04422

Politie/middelenbeheer - aankoop audiovisueel materiaal - gunning -

goedkeuren.
22

2020_CBS_04628

Politie/middelenbeheer - aankoop bijkomende UFED 4PC licentie
met module Cloud Analyzer - goedkeuren.

23

2020_CBS_04461

Politie/middelenbeheer - aankoop verkeersapp verkeershandhaving
- goedkeuren.

24

2020_CBS_04718

Politie/middelenbeheer - aankoop digitale wapenkasten voor
individuele wapens - gunning - goedkeuren.

25

2020_CBS_04750

Politie/middelenbeheer - aanpassingswerken parkeergarage
dienstvoertuigen Politiehuis - toewijzen.

26

2020_CBS_04550

Politie/middelenbeheer - schilderen houten buitenschrijnwerk
Politiehuis - toewijzen.

27

2020_CBS_04672

Politie/middelenbeheer - schilderen regio Centrum fase 1 kant
markt - toewijzen.

28

2020_CBS_04764

Politie/middelenbeheer - vernieuwing van de telefooncentrale en
vervanging van de vaste toestellen van de lokale politie Brugge voorstel - wijze van gunnen – goedkeuring - naar gemeenteraad.

29

2020_CBS_04703

Politie/middelenbeheer - plaatsen laadpalen elektrische voertuigen voorstel - toewijzen.

30

2020_CBS_04675

Politie/middelenbeheer - vervangen verwarmingsketel regio Noord voorstel - toewijzen.

31

2020_CBS_04695

Politie/middelenbeheer - uitbreiden bestaand wifi netwerk - voorstel
- wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

32

2020_CBS_04510

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2020-03
van operationeel kader - basiskader - eerste inspecteur van politie per 1 maart 2021 - kennisname.

33

2020_CBS_04630

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2020-03
van operationeel kader - basiskader - eerste inspecteur van politie per 1 april 2021 - kennisname.

34

2020_CBS_04572

Politie/personeelsbeheer - terbeschikkingstelling van een
personeelslid vanuit de lokale politie Brugge naar de federale politie
- coördinatie- en steundiensten West-Vlaanderen (CSD) - 1
commissaris van politie - van 1 maart 2021 tot en met 31 augustus
2021 - kennisname - naar gemeenteraad.

35

2020_CBS_04022

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau D - technisch medewerker
verkeerstechniek - goedkeuring - naar gemeenteraad.

36

2020_CBS_04801

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

37

2020_CBS_04827

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

38

2020_CBS_03704

Mobiliteit - aanpassen fietsnietjes ter hoogte van Odette Boulette Simon Stevinplein 3.

39

2020_CBS_03820

Mobiliteit - plaatsen fietsnietjes Torhoutse Steenweg 123.

40

2020_CBS_04285

Mobiliteit - F31 - kruispunt Paul de Halleuxstraat.

41

2020_CBS_02688

Mobiliteit - FR30 - stadsfietsroute – goedkeuring concept.

42

2020_CBS_04438

Mobiliteit - aanpassen lijst schoolvervoerplannen 2020-2021.

43

2020_CBS_04140

Mobiliteit - gunning parkeerwinkel.

44

2020_CBS_04391

Mobiliteit - Lissewege - bijkomende verkeerstechnische ingrepen.

45

2020_CBS_03823

Mobiliteit - verkeerstechnische ingrepen Oude Pastoriestraat
Lissewege.

46

2020_CBS_04786

Mobiliteit - Paalbos/Gemeneweideweg-Zuid - verkeerstechnische
ingrepen Zonnetuin.

47

2020_CBS_04689

Mobiliteit - Sint-Pietersgroenestraat – aanpak snelheidsprobleem terugkoppeling bewonersbevraging.

48

2020_CBS_04780

Vergunningen - ter kennisgeving - lijst met evenementen definitief
geannuleerd tot 19 november 2020 cfr. de maatregelen van 27
oktober 2020 + de wintermarkten en kerstmarkten.

49

2020_CBS_04618

Vergunningen - vraag van Vishandel Vistje voor het plaatsen van
een koelwagen en een kerstboom in de Daverlostraat in Assebroek
van 16 december 2020 tot 4 januari 2021 cfr. voorgaande jaren.

50

2020_CBS_04776

Vergunningen - vraag van Jonas Baelde voor het rondrijden met zijn
ijskar in Sint-Kruis en Sint-Jozef voor het verkopen van ijsjes
tijdens de vakanties en weekends van 13u30 tot 18u30 (van 1 juni
t.e.m. 30 september 2021).

51

2020_CBS_03744

Vergunningen - vraag van Triathlon Club Damme vzw voor de
organisatie van "Damse Duivelshond Cross x-Duathlon" bij SASK,
Fortuinstraat 29 op zaterdag 28 november 2020.

52

2020_CBS_04044

Vergunningen - vraag van BRO.GO Sports en Events vzw voor het
organiseren van BRO.GO BEACHRACES op zondag 10 januari op het
strand en de zeedijk van Zeebrugge.

53

2020_CBS_04609

Vergunningen - vanaf 20 november 2020 t.e.m. 3 januari 2021
kerstboompjes en/of kerstdecoratie en/of kerstverlichting tegen de
gevels van de handelszaken tijdens de eindejaarsperiode in de
Brugse binnenstad, Sint-Pieters, Sint- Andries, Sint Michiels,
Assebroek, Sint-Kruis, Dudzele, Zeebrugge en Lissewege.

54

2020_CBS_04650

Vergunningen/terrassen - vraag van tot het uitstallen van een terras
aan toekomstige horecazaak Noah's Broodhuys in de Jozef
Suveestraat 12, dit vanaf 3 april 2021.

55

2020_CBS_04759

Vergunningen/terrassen - aanpassing reglement betreffende
horecaterrassen op het openbaar domein - integreren van het
stedelijk reglement voor de inrichting van de losse terraszone bij
horecazaken in de binnenstad en dorpskom Lissewege - naar
gemeenteraad.

56

2020_CBS_04831

Public relations en onthaal - herdenking oorlogsslachtoffers
voormalige Rijksmiddelbare school Brugge Centrum - vrijdag 13
november 2020.

57

2020_CBS_04758

Public relations en onthaal - voorstelling/persmoment Brugge-boek
'Brugge Landscapes: Unlocked for Light. A Story of Space, Silence &
Simplicity' (Andy McSweeney) - donderdag 19 november 2020 12u.

58

2020_CBS_04735

Public relations en onthaal - International day of elimination of
violence against women - stadhuis oranje aanlichten - woensdag 25
november 2020.

59

2020_CBS_03933

Public relations en onthaal - Cities for life/aanlichten
monument/stadsgebouw in rood - maandag 30 november 2020.

60

2020_CBS_04516

Public relations en onthaal - alternatieve afsluiting van
gidsenopleiding/afstudeergroep mei 2020 - maandag 30 november

2020 - 19u30.
61

2020_CBS_04055

Public relations en onthaal - Uitreiking LOF-prijs der Nederlandse
Taal aansluitend op Symposium Simon Stevin - zaterdag 02 oktober
2021.

62

2020_CBS_04732

Communicatie en citymarketing – bedeling Stadsmagazine 2021.

63

2020_CBS_04301

Strategische cel - afrekening sociale infrastructuurtoelage Den
Heerd.

64

2020_CBS_04778

Hoofdcoördinator - stadiondossier Club Brugge - toelating indiening
omgevingsvergunningsaanvraag voor de gronden Olympiasite.

65

2020_CBS_04228

Hoofdcoördinator - verlenging overeenkomst stadsplanborden en
aanplakzuilen Clear Channel.

MATHIJS GODERIS
66

2020_CBS_04528

Jeugddienst - overeenkomst investeringssubsidie scouts Dominicus
Savio - goedkeuring - naar gemeenteraad.

67

2020_CBS_04529

Jeugddienst - overeenkomst investeringssubsidie scouts Don Bosco
- goedkeuring - naar gemeenteraad.

68

2020_CBS_04141

Jeugddienst - overeenkomst 20-25 vzw Integraal - goedkeuring naar gemeenteraad.

69

2020_CBS_04491

Jeugddienst - intentieverklaring Steamdrive.

70

2020_CBS_04536

Jeugddienst - diefstal met inbraak Kwibus zomervakantie 2020.

71

2020_CBS_04410

Jeugddienst - protocolovereenkomst Vzw Regionaal Landschap
Houtland en reglement projectsubsidie 'Vergroen je speelplaats' naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
73

2020_CBS_04607

Openbaar domein - kinderboerderij - nieuwe imker.

74

2020_CBS_04305

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

75

2020_CBS_04580

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

76

2020_CBS_04489

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

77

2020_CBS_04497

Openbaar domein - aankoop strooimiddelen voor winterperiode
2020-2021 - gunning.

78

2020_CBS_02733

Openbaar domein - aankoop en levering van Gietarm Bertsche GA
2012 - toewijzing - aanvaarde factuur.

79

2020_CBS_04275

Openbaar domein - aanleg van een zithoek aan de ingang van SBS
De Triangel - gunning.

80

2020_CBS_04632

Openbaar domein - Potterierei - rioolstudie - toewijzing.

81

2020_CBS_04561

Openbaar domein - raamcontract mobiliteitsplan 2019 - eerste
verlenging.

82

2020_CBS_04314

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud klein
materiaal - eerste verlenging.

83

2020_CBS_04295

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud
veegmachines - merk RAVO - eerste verlenging.

84

2020_CBS_04311

Openbaar domein - raamcontract herstel en onderhoud
werktuigdragers, bakfrees, onkruidborstel, gazonsnijder en
maaibalk - eerste verlenging.

85

2020_CBS_04376

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren van
belijningsproducten en toebehoren voor sportvelden - eerste
verlenging.

86

2020_CBS_04374

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

87

2020_CBS_03534

Openbaar domein - onderhoud betonwegen sector west 2018-2019
- eindverrekening.

88

2020_CBS_03946

Openbaar domein - aanleg plantvakken in het kader van gevelgroen
- ratificatie.

89

2020_CBS_04399

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse
afvalstoffen afkomstig van de Brugse recyclageparken - perceel 3:
Inzamelen, ophalen en verwerken stortproducten Klasse 3 ratificatienota Suez.

90

2020_CBS_03034

Openbaar domein - opmaak bomenbeheerplan Centrale
Begraafplaats Brugge - ontwerp - wijze van gunnen.

91

2020_CBS_04289

Openbaar domein - kennisgeving rapport literatuuronderzoek
droogte-robuuste aanplantingstechnieken in bosbeheer in Brugge.

92

2020_CBS_04293

Openbaar domein - deelname aan ORI Climate Proof Award met
Kaderplan voor de Kerkebeek.

93

2020_CBS_04715

Openbaar domein - verkenningsnota beheerplan Foreest en
inrichtingsvoorstel.

94

2020_CBS_04752

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

95

2020_CBS_04485

Openbaar domein - leveren en lossen van bloembollen najaar 2020
- toewijzing.

96

2020_CBS_03940

Openbaar domein - bestrijding Japanse duizendknoop - toewijzing aanvaarde factuur.

97

2020_CBS_04633

Openbaar domein - Joseph Wautersstraat - ontharding en
herinvulling.

98

2020_CBS_04635

Openbaar domein - Langestraat (plein ter hoogte kruispunt
Bapaumestraat) - princiepsbeslissing onthardingsproject.

99

2020_CBS_03508

Openbaar domein - heraanleg Langerei (gedeelte huisnrs. 38-46) en
aanleg Bleekweide - ontwerp - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

100

2020_CBS_04742

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

101

2020_CBS_04806

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

102

2020_CBS_04686

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

103

2020_CBS_04807

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

104

2020_CBS_04751

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgetten 2020 (CKB3)
- 1)H. Kruisverheffing en Sint-Jozef 2) H. Leo-de- Grote 3) H.
Thomas-van-Kantelberg 4) Sint-Donaas 5) Sint- Jozef 6)Sint-

Niklaas en 7)Sint-Pieter-in-Banden - naar gemeenteraad.
105

2020_CBS_04720

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgetten 2021 (CKB2)
- 1) H. Godelieve en Karel de Goede 2) H. Hart en H. Philippus 3) H.
Jozef en Kristoffel 4) H. Michiel 5) O.L.-Vrouw- OnbevlektOntvangen 6) O.L.-Vrouw -ten-Hemel-Opgenomen 7) Sint-Andries
en Sint-Anna 8) Sint-Baafs 9) Sint-Katarina en 10) Sint-Willibrord naar gemeenteraad.

106

2020_CBS_04662

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgettten 2021
(CKB1) - 1) Christus-Koning 2) H. Maria Magdalena 3) O.L.-Vrouw
4) Sint-Anna 5) Sint-Gillis 6) Sint-Jacob 7) Sint- Pieter en 8) SintWalburga - naar gemeenteraad.

107

2020_CBS_04819

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgetwijzigingen 2020
(CKB 1) - 1) Christus-Koning 2) H. Maria Magdalena 3 ) Sint-Anna
en 4) Sint-Jacob - naar gemeenteraad.

108

2020_CBS_04790

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgetwijziging 2020
(CKB 2) - O.L.-Vrouw-Onbevlekt- Ontvangen - naar gemeenteraad.

109

2020_CBS_04785

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budgetwijziging 2020
(CKB 3) - Sint-Jozef - naar gemeenteraad.

110

2020_CBS_04770

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - budget 2021
Protestantse Kerk - naar gemeenteraad.

111

2020_CBS_04784

Algemeen bestuur - erkende kerkbesturen - ProtestantsEvangelische kerk Pinkstergemeente De Kruispoort - jaarrekening
2019 - budget 2021 - naar gemeenteraad.

112

2020_CBS_04841

Algemeen bestuur - TMVW - wijziging vertegenwoordiging
adviescomité Domeindiensten - naar gemeenteraad.

113

2020_CBS_04624

Algemeen bestuur/geschillen - weigering huwelijksvoltrekking vonnis familierechtbank.

114

2020_CBS_04586

Algemeen bestuur/geschillen - overheidsopdracht websites SNT CVO
- aanstelling raadsman.

115

2020_CBS_04384

Eigendommen - aankoop grond Koning Albert I- laan/Veldstraat
voor realisatie fietsstraat - naar gemeenteraad.

116

2020_CBS_04165

Eigendommen - aankoop noodwoning Van Steenestraat 15 - naar
gemeenteraad.

117

2020_CBS_04290

Eigendommen - aankoop noodwoning Tempelhof 41- naar
gemeenteraad.

118

2020_CBS_04625

Eigendommen - inhuring Komvest 38 - goedkeuring addendum aan
de huurovereenkomst - naar gemeenteraad.

119

2020_CBS_04142

Eigendommen - verkoop autostandplaats met nummer 45 Résidentie Sincfal - Komvest 34 A - naar gemeenteraad.

120

2020_CBS_04350

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 - naar gemeenteraad.

122

2020_CBS_03806

Eigendommen - verhuur vestiaire en kapel Landhuis
Xaverianenstraat 1 aan Kon. Speelschaar SFX.

123

2020_CBS_04619

Eigendommen - vrijstelling horecaconcessies coronamaatregelen
2020-2021.

124

2020_CBS_04716

Eigendommen - inhuring loods Pathoekeweg 84 voor openbaar

domein - goedkeuring gebruiksovereenkomst.
125

2020_CBS_04307

Financiën/fiscaliteit - kohier standrechten op de markten - 2020 1ste kohier - vaststellen en goedkeuren.

126

2020_CBS_04723

Financiën/fiscaliteit - belastingreglement activeringsheffing wijziging - indexering tarief - naar gemeenteraad.

127

2020_CBS_04412

Financiën/fiscaliteit - belastingreglement opcentiemen
milieuheffingen - vaststelling aanslagjaren 2021-2025 - naar
gemeenteraad.

128

2020_CBS_04613

Financiën/FA - decretale rapportering van de financieel directeur tussentijdse rapportering 3e kwartaal 2020 - kennisname - naar
gemeenteraad.

129

2020_CBS_04817

Team Incasso - overheidsopdracht raamovereenkomst voor het
aanstellen van een gerechtsdeurwaarder voor het verlenen van
juridische diensten voor debiteurenbeheer en het uitvoeren van ad
hoc opdrachten.

FRANKY DEMON
130

2020_CBS_04736

DRO/directie en algemene zaken - aktenamebevoegdheid meldingen
delegeren naar gemeentelijke omgevingsambtena(a)r(en).

131

2020_CBS_04638

DRO/sector Unesco - Elf-Julistraat 37-39 - plaatsen van
zonnepanelen - deels vergunnen, deels weigeren.

132

2020_CBS_04697

DRO/sector Unesco - Ketsbruggestraat 6 - plaatsen van 16
zonnepanelen - weigeren.

133

2020_CBS_04693

DRO/sector Unesco - Houthulststraat 12 - plaatsen van 10
zonnepanelen.

134

2020_CBS_04642

DRO/sector Unesco - Sint-Jorisstraat 61 - plaatsen van
zonnepanelen - deels vergunnen, deels weigeren.

135

2020_CBS_04669

DRO/sector Unesco - Lisseweegs Vaartje 37 - plaatsen van
zonnepanelen.

136

2020_CBS_04708

DRO/sector Unesco - Baliestraat 37 - plaatsen van zonnepanelen.

137

2020_CBS_04518

DRO/sector Unesco - Sint-Annakerkstraat 1 - principiële
goedkeuring Premie Historisch Buitenschrijnwerk - KH2020.

138

2020_CBS_04636

DRO/sector Unesco - Markt 1 - Historium - plaatsen van publiciteit
aan de voorgevel.

139

2020_CBS_04590

DRO/sector Unesco - Geerwijnstraat 17 - BAPTISTE - verplaatsen
van de trap, plaatsen van een zichtscherm & plaatsen van een
groenscherm/groenzone (wijzigen bestaande vergunning) kennisname beslissing deputatie beroepsprocedure - vergunning
toekennen.

140

2020_CBS_04558

DRO/ sector Unesco - Rodestraat 41 - slopen bestaand bijgebouw,
verbouwen en uitbreiden van bestaande woning, bouwen van nieuw
bijgebouw - kennisname beslissing deputatie beroepsprocedure vergunning toekennen.

141

2020_CBS_04762

DRO/sector Noord - Lodewijk Coiseaukaai 3 - Stad Brugge - aanleg
en exploitatie vrachtwagenparking.

142

2020_CBS_04655

DRO/sector Noord - Zwiersweg - bouwen van een kleine windmolen
- ongunstig.

143

2020_CBS_04656

DRO/sector Noord - Margareta van Oostenrijkstraat - Electrabel NV

- regulariseren plaatsen elektriciteitscabine & verplaatsen 5
nutsleidingen t.b.v. vergund windturbineproject (11 windturbines)
ICO Bastenaken-Zeebrugge - adviesvraag Departement Omgeving gunstig.
144

2020_CBS_04652

DRO/sector Noord - Gemeneweidestraat 21 - slopen bestaande
woning + bouwen nieuwe ééngezinswoning van het driegeveltype.

145

2020_CBS_04668

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 350-352- 354-356 bouwen van verhuurloodsen - weigeren.

146

2020_CBS_04654

DRO/sector Noord - Heiststraat 60 - bouwen van een garage.

147

2020_CBS_04667

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 124 - regulariseren
van buitenverharding, zwembad, garage en zwembadoverkapping.

148

2020_CBS_04685

DRO/sector West - Emile Bethuynelaan 5 - plaatsen van een
afsluiting.

149

2020_CBS_04690

DRO/sector West - Koning Albert I-laan - V.Z.W. Gezondheidszorg
bermhertigheid Jesu - fietsenberging voor psychiatrisch ziekenhuis adviesvraag Provincie.

150

2020_CBS_04699

DRO/sector West - Veldhoendreef - Stad Brugge - verharden van de
rijweg.

151

2020_CBS_04700

DRO/sector West - Valkenbosdreef - Stad Brugge - verharden van
de rijweg.

152

2020_CBS_04684

DRO/Sector West - Kooidreef 7 - Stad Brugge - verharden van de
rijweg.

153

2020_CBS_04696

DRO/sector West - Platanendreef 12 - Stad Brugge - verharden van
de rijweg.

154

2020_CBS_04709

DRO/sector West - Frank Van Ackerpromenade (Nieuw Brugge) Group GL - herinrichten en exploiteren site Nieuw Brugge met o.a.
appartementen, (ondergrondse) parking, kinderdagverblijf,
assistentiewoningen, kantoren, hotel, klimzaal etc.

155

2020_CBS_04380

DRO/sector Oost - Walraetstraat 12 - bekomen van een machtiging
voor de opmaak van bouwplannen voor zijn eigendom.

156

2020_CBS_04481

DRO/sector Oost - Maalse Steenweg 263 - uitbreiden van bestaande
handelsruimte met opslagruimte - kennisname arrest van de Raad
voor Vergunningsbetwistingen - beslissing deputatie wordt
vernietigd (Stad is niet inzake).

157

2020_CBS_04648

DRO/sector Oost - De Waterwilgen tussen nrs. 45 en 53 verkavelen voor het bouwen van een vrijstaande woning.

158

2020_CBS_04548

DRO/sector Oost - Assebroeklaan 27-29 - regulariseren van het
kaleien van de voorgevel, vervangen van buitenschrijnwerk en
dakkapellen - kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure)
- vergunning verleend.

159

2020_CBS_04542

DRO/sector Oost - Brieversweg 156 - regulariseren van afbreken
tuinberging en bouwen nieuwe tuinberging - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure) - vergunning verleend.

160

2020_CBS_04738

DRO/sector Oost - Zilversparrenstraat 72 - het onvergund
plaatsen/uitbreiden van bijgebouwen en onvergunde
functiewijziging naar commerciële fokkerij voor honden - ongunstig
(handhaving 2020/354).

161

2020_CBS_04074

DRO/woondienst - Goezeputstraat 33 - beroep opname
leegstandsregister - inwilligen.

162

2020_CBS_04791

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

163

2020_CBS_04637

Leefmilieu - aktename meldingen klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

164

2020_CBS_04608

Sportdienst - erkenning vzw sportvirus als Brugse sportvereniging.

165

2020_CBS_04519

Sportdienst - toegang nieuw e-loket Sport Vlaanderen - kennisname
en aanduiden hoofdgebruiker voor de stad.

166

2020_CBS_04828

Sportdienst - reglement impulssubsidie n.a.v. WK Wielrennen 2021
- naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
167

2020_CBS_04552

Taxivergunningen - Taxi Max - omzetting oude taxivergunning naar
machtiging standplaatstaxi's.

168

2020_CBS_03818

Toerisme - Visit Bruges – opstarten onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking voor vertalen van teksten voor
toeristische online en offline communicatie.

169

2020_CBS_04492

Toerisme - raamovereenkomst media-analyse Visit Bruges 2021 2024.

170

2020_CBS_04797

BMCC - algemene Vergadering Meeting in Brugge vzw - mandaat
voor de Algemene Vergadering.

171

2020_CBS_04813

BMCC - beslissingen n.a.v. 3de stuurgroepvergadering Beurs- en
Congresgebouw – kennisname.

ANN SOETE
172

2020_CBS_04815

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

173

2020_CBS_04653

Onderwijs - Academie DKO - kandidatuur van levend model
schooljaar 2020-2021.

174

2020_CBS_04551

Onderwijs - KSO - aankoop van ICT, toebehoren en nieuwe
licenties.

175

2020_CBS_04808

Onderwijs - aanpassing van de aanwending van het lestijdenpakket
van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten(KSO) - schooljaar
2020-2021 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

176

2020_CBS_04766

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) kunsthumaniora - oprichting nieuw structuuronderdeel dans 2e jaar
van de tweede graad (studiegebied podiumkunsten) met ingang van
1 september 2021 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

177

2020_CBS_04818

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) - modernisering
secundair onderwijs 2e graad - concordantie van huidig
structuuronderdeel "Artistieke Opleiding" naar "Decor en Etalage"
vanaf 1 september 2021 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

178

2020_CBS_04355

Onderwijs - aanwending van het lestijdenpakket van de Stedelijke
Academie voor Schone Kunsten (Beeldende kunst) - schooljaar
2020-2021 - naar gemeenteraad.

179

2020_CBS_04777

Onderwijs - vacantverklaringen met het oog op vaste benoemingen
op 1 januari 2021 .

180

2020_CBS_04356

Onderwijs - administratief personeel - vakantieregeling 2021.

181

2020_CBS_04832

Onderwijs - Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (KSO) kennisname gunstig advies van de onderwijsinspectie.

NICO BLONTROCK
182

2020_CBS_04333

Bibliotheek - bruikleenaanvraag boek "Malleus Maleficarum" door

Stad Ieper.
183

2020_CBS_04626

Bibliotheek - project Lezen doe je samen!

184

2020_CBS_04564

Cultuurbeleidscoördinator - betaalbaar stellen toelagen aan Brugse
sociaal-culturele verenigingen werkjaar 2019-2020.

185

2020_CBS_04665

Cultuurbeleidscoördinator - viering 50-jarig bestaan VZW
Kantcentrum - ondersteuning jubileum vereniging.

186

2020_CBS_04547

Musea - extra budget voorzien voor betaling van de facturen van
ATOS WORLDLINE.

187

2020_CBS_04571

Musea/Museum Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie - betaling factuur
van Foré nv Eeklo - rechtzetting.

188

2020_CBS_04713

Musea - toekomstige strategie cash geld.

189

2020_CBS_04595

Archief - publicatie 50 jaar fusie.

190

2020_CBS_04795

Cultuurcentrum - Sluitertijd - fotografieproject ter herdenking van 1
jaar lockdown.

191

2020_CBS_04725

Cultuurcentrum - leveren van theaterdoeken voor de Magdalenazaal
- ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuren.

192

2020_CBS_04390

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van het Feestcomité Dudzele
tot gratis gebruik op verschillende data van vergaderzaal De Polder
of De Schorre voor de vergaderingen ter voorbereiding van het
WK2021.

MINOU ESQUENET
193

2020_CBS_04605

PB/gebouwen - plaatsen van gepolierde beton aan de inkom van de
Magadalenazaal - toewijzing.

194

2020_CBS_04484

PB/gebouwen - onderhouden van de gasblus- en sprinklerinstallatie
Huis van de Bruggeling - toewijzing.

195

2020_CBS_04464

PB/gebouwen - uitvoeren van een materiaal-technisch en
bouwhistorisch vooronderzoek van het paradijsportaal in de OnzeLieve-Vrouwekerk - toewijzen.

196

2020_CBS_02658

PB/gebouwen - leveren en plaatsen van bureelcontainer, Groene
Poortdreef te Sint-Michiels - ontwerp en wijze van gunnen +
toewijzing.

197

2020_CBS_04565

PB/gebouwen - nieuwbouwproject in de Rijselstraat 67/71 te SintMichiels, aanpassingen aan gemene muren op de perceelsgrens
goedkeuren.

198

2020_CBS_00348

PB/gebouwen - plaatsen van sprinklerinstallatie in het
parkeergedeelte van het Politiehuis - ontwerp en wijze van gunnen.

199

2020_CBS_04268

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

200

2020_CBS_03957

PB/gebouwen - vernieuwen van dakbedekking Stadhuis, Burg 12 goedkeuren ontwerp, wijze van gunnen, lastvoorwaarden en
gunning.

201

2020_CBS_04584

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen van dimbare LEDarmaturen en energiezuinige ombouw veldverlichting voor het
voetbalveld Tempelhof - goedkeuren gunning.

202

2020_CBS_04621

PB/elektromechanica - vernieuwing van de vijzelinstallatie van het
pompstation Molenmeers onder beheer van Farys - naar

gemeenteraad.
203

2020_CBS_04475

PB/schoonmaak - aankoop van schoonmaakproducten binnen het
raamcontract Farys.

204

2020_CBS_03517

PB/wagenpark - leveren van CNG voor stadsvoertuigen door afname
aan het tankstation via tankkaarten - contract van G&V Service
stations nv (Enora) voor de periode 1/7/2020 tot 30/6/2021.

205

2020_CBS_04705

Leefmilieu/energie - deelname aanvraag Blue Flag 2021 voor
strandzone Zeebrugge - goedkeuren.

206

2020_CBS_04714

Leefmilieu/energie - vraag ondersteuning stad Mechelen in kader
van hun project klimaatneutrale bouwcode bij VVSG.

207

2020_CBS_04737

Informatica - onderhoud checkpoint (firewalls) - goedkeuren.

MARTINE MATTHYS
208

2020_CBS_04839

Personeel & organisatie - shared services/facilitair
beheer/elektromechanica - technisch medewerker in contractueel
verband - ontslag.

209

2020_CBS_04721

Personeel & organisatie - cluster openbaar domein - arbeider in
contractueel verband - ontslag - ratificatie.

210

2020_CBS_04539

Personeel & organisatie - formatiewijziging musea - naar
gemeenteraad.

PABLO ANNYS
211

2020_CBS_04393

Werk en ondernemen - aanvraag toelage pop-up - Katelijnestraat
136 - Massop Frank.

212

2020_CBS_04447

Werk en ondernemen - uitbetaling animatie- en promotiepremie Handelskring Scheepsdale vzw - klant- en Verwendag tussen 2 en 5
oktober 2020.

213

2020_CBS_04617

Werk en ondernemen - tombola - aanvraag om toelating tot het
inrichten van een tombola - Howest Brugge - K/001/2021.

214

2020_CBS_04767

Werk en ondernemen - tombola - aanvraag om toelating tot het
inrichten van een tombola - Handelskring Scheepsdale vzw J/002/2020.

215

2020_CBS_04712

Werk en ondernemen - uitbetaling van een toelage voor Brugse
land- en tuinbouwbedrijven, Damse Steenweg 98 .

216

2020_CBS_04646

Werk en ondernemen - goedkeuring subsidie project 'tegen de
stroom in' van 't Sas.

217

2020_CBS_04614

Werk en ondernemen - sociale economie - erkenning
energiesnoeiers als Dienst van Algemeen Economisch Belang
(DAEB).

Te bespreken
DIRK DE FAUW
218

2020_CBS_04058

Vergunningen - plaatsen van een tent voor Den Gouden Karpel,
Vismarkt 9-10-11, van 20 december 2020 t.e.m. 5 januari 2021.

219

2020_CBS_04400

Vergunningen - vraag van de Brugse Marktkramersbond voor de
organisatie van een aantal eindejaarsmarkten op 't Zand op diverse
datums in december 2020.

220

2020_CBS_04351

Vergunningen – vraag van Ultim events bv en Suburb soundz vzw

voor de organisatie van winterdok van 27 november t.e.m. 31
december 2020 in de Pathoekeweg 54.
221

2020_CBS_04731

Communicatie en citymarketing - druk stadsmagazine 2021.

222

2020_CBS_03353

Strategische cel - voorstel aanpak burgerbudget en goedkeuring
basisreglement - naar gemeenteraad.

223

2020_CBS_04671

Ombudsdienst - 7 klachten - kennisgeving.

MATHIJS GODERIS
224

2020_CBS_04537

Jeugddienst - vraag tot herzien annulatievergoedingen Kwibus
zomer 2020 - eenmalig integraal kwijtschelden.

MERCEDES VAN VOLCEM
225

2020_CBS_03839

Openbaar domein - raamovereenkomst snoeiwerken - ontwerp wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

226

2020_CBS_01143

Openbaar domein - raamovereenkomst vernieuwen van tractoren
door elektrische voertuigen - toewijzing.

227

2020_CBS_04210

Openbaar domein - heraanleg Lange Molenstraat en Bosdreef –
verrekening 2 - naar gemeenteraad.

228

2020_CBS_04644

Openbaar domein - Stationsplein (ter hoogte van Kiss&Ride-zone
kant Centrum) - princiepsbeslissing onthardingsproject.

229

2020_CBS_04240

Eigendommen - beëindiging Conventie van 5 februari 1894 tussen
de Stad Brugge en de Belgische Staat voor het Sashuis,
Wijngaardplein 14 - sashuis aanvaarden in de staat waarin het zich
thans bevindt + niet verkopen.

230

2020_CBS_04583

Financieel directeur - efficiëntie oefening groep Brugge - inzicht in
boekhouding/budgetten.

231

2020_CBS_04386

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op de vertoningen en
vermakelijkheden - aanslagjaar 2020 periode 01-01-2020 tot 3105-2020 vaststellen en goedkeuren.

232

2020_CBS_04435

Financiën/fiscaliteit - kohier milieubelasting (vertoningen) aanslagjaar 2020 - vaststellen en goedkeuren.

233

2020_CBS_04299

Algemeen bestuur - V&I/IVBO/statuten verlenging.

234

2020_CBS_04620

Algemeen bestuur - IVBO - buitengewone algemene vergadering
van 16 december 2020 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

235

2020_CBS_04610

Algemeen bestuur - TMVW - buitengewone algemene vergadering
van 11 december 2020 - vaststellen mandaat voor de
vertegenwoordiger - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
236

2020_CBS_04670

DRO/sector Unesco - Oude Zak 67 - plaatsen van zonnepanelen op
een gebouw.

237

2020_CBS_04706

DRO/sector Unesco - Baliestraat 6 - plaatsen van zonnepanelen op
2 dakdelen.

238

2020_CBS_04640

DRO/sector Unesco - Walram Romboudtstraat 4 - plaatsen van
zonnepanelen op een gebouw - weigeren.

239

2020_CBS_04711

DRO/sector Unesco - Rodestraat 34 - schilderen van de gevel en
nieuw schrijnwerk.

240

2020_CBS_04647

DRO/sector West - Korte Molenstraat 13+ - verkavelen voor 15
loten open en halfopen bebouwing en 2 loten bestemd voor private
parking - naar gemeenteraad.

241

2020_CBS_04657

DRO/sector Oost - Moerkerkse Steenweg 248 - slopen van
bestaande rijwoning en bouwen van meergezinswoning (2
appartementen) met dokterspraktijk (gelijkvloers).

PHILIP PIERINS
242

2020_CBS_04677

Toerisme - overeenkomst Historium - Stad Brugge.

ANN SOETE
243

2020_CBS_03097

Onderwijs - afsluiten van een licentieovereenkomst tussen het
Stedelijk Conservatorium Brugge en SEMU.

NICO BLONTROCK
244

2020_CBS_04594

Cultuurbeleidscoördinator - Barrio de Tango - aanvraag erkenning
en subsidiëring.

MINOU ESQUENET
246

2020_CBS_04748

Leefmilieu/energie - werkingstoelage Brugs Food Lab - naar
gemeenteraad.

MARTINE MATTHYS
247

2020_CBS_04830

Personeelsdienst - uitvoering sectoraal akkoord lokale besturen
2020.

PABLO ANNYS
248

2020_CBS_04503

Werk en ondernemen - paasfoor.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
249

2020_CBS_04798

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 23 november 2020 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

MATHIJS GODERIS
250

2020_CBS_04874

Preventiedienst - alternatief aanbod buurtcheques winter 2020 i.k.v.
actie ver-LICHT je buurt.

MERCEDES VAN VOLCEM
251

2020_CBS_04068

Algemeen bestuur - IMEWO - buitengewone algemene vergadering
van 14 december 2020 - aanduiden vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

FRANKY DEMON
252

2020_CBS_04860

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

253

2020_CBS_04505

DRO/sector Unesco - Sulferbergstraat 36 & 38 - principiële
goedkeuring subsidie Kunstige Herstelling.

Valreepagenda
MARTINE MATTHYS
254

2020_CBS_04905

Personeelsdienst - cluster cultuur - onthaalbeambten in contractueel
verband - ontslag.

PABLO ANNYS
255

2020_CBS_04616

Werk en ondernemen - samenwerkingsovereenkomst met WOK
i.k.v. lokale diensteneconomie - naar gemeenteraad.

