College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 30 november 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_05016

Politie/middelenbeheer - smart building aansturen reinigen
cellencomplex - toewijzen.

3

2020_CBS_04952

Politie/middelenbeheer - plaatsen vloerbekleding Regio Centrum voorstel - toewijzen.

4

2020_CBS_04959

Politie/middelenbeheer - aankoop ANPR camera's - voorstel - wijze
van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

5

2020_CBS_04956

Politie/middelenbeheer - aankoop van 2 geweren .300 met
geluidsdemper - voorstel - wijze van gunnen – goedkeuring - naar
gemeenteraad.

6

2020_CBS_04960

Politie/middelenbeheer - plaatsen CCTV (closed circuit television)
camera's Smedenstraat Brugge - voorstel - wijze van gunnen goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2020_CBS_04977

Politie/middelenbeheer - aanpassingen software voor het gebruik
van het openbaar domein - goedkeuren.

8

2020_CBS_05064

Politie/middelenbeheer - uitbreiding storage camerabeelden voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

9

2020_CBS_02996

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een eerste assistent
met ingang van 1 mei 2021 - naar gemeenteraad.

10

2020_CBS_04994

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2020-05 vacantverklaring in het operationeel kader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

11

2020_CBS_04507

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

12

2020_CBS_04506

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

13

2020_CBS_04924

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

14

2020_CBS_04957

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

15

2020_CBS_04411

Mobiliteit - BITS - gunning fietsparkeerverwijssysteem.

16

2020_CBS_04940

Mobiliteit - Pathoekeweg – optimalisatie fietsinfrastructuur.

17

2020_CBS_04965

Mobiliteit - projectgebied Steenbrugge – coördinatie initiatieven
door de provincie.

18

2020_CBS_04978

Mobiliteit - kennisgeving diefstal elektrische dienstfiets EF16.

19

2020_CBS_04462

Vergunningen - vraag van vzw Razor Reel voor het organiseren van
Fayard On Tour: Sint-Lodewijks pop-up cinema op vrijdagen 12 en
19 en zaterdagen 13 en 20 februari 2021 op de speelplaats van het
Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30.

20

2020_CBS_04771

Vergunningen - vraag van United Dancers For Love voor het
organiseren van een flashmob op de Markt op zaterdag 24 januari
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2021 van 13u tot 14u.
21

2020_CBS_04459

Vergunningen - vraag van Brugse Kajakclub voor de organisatie van
Brugse Kajakdoortocht op de Brugse Reien op zondag 21 maart
2021.

23

2020_CBS_04971

Vergunningen - vraag van EverPresent Events voor de organisatie
van Kersthappening Zilverpand van 12 t.e.m. 31 december 2020.

24

2020_CBS_05091

Strategische cel - principiële beslissing tot samenwerking met de
Kerkfabriek H. Magdalena inhoudende financiële ondersteuning om
publiek sanitair in de Magdalenakerk te realiseren.

25

2020_CBS_05035

Organisatiebeheersing - overheidsopdracht aankoop, implementatie
en onderhoud van een procesmodellerings- en -managementtool gunning.

26

2020_CBS_05072

Gemeenteraad - toekenning van de titel van ereschepen aan
mevrouw Martine Matthys.

27

2020_CBS_05071

Gemeenteraad - eedaflegging Pieter Marechal met oog op de
opname van zijn schepenmandaat vanaf 1 januari 2021.

28

2020_CBS_04938

Noodplanning - huren van handgeldispensers en
mondmaskerautomaten voor de winkelstraten i.k.v. Covid 19 - wijze
van gunnen - onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

29

2020_CBS_05097

Noodplanning - huur van de sanicabines - aanvaarde factuur.

30

2020_CBS_05077

Public relations en onthaal - Nationale Vereniging van Miliciens en
Beroepsmilitairen van België, regio Brugge- Zeebrugge (NVMBB) vraag om jaarlijkse nominatieve toelage toe te kennen - geen
toekenning.

MATHIJS GODERIS
31

2020_CBS_04809

Jeugddienst – aanpassing samenwerkingsovereenkomst met vzw
Het Entrepot - naar gemeenteraad.

32

2020_CBS_03760

Leefmilieu/dierenwelzijn - toekennen nominatieve toelage
dierenverenigingen (vzw's).

33

2020_CBS_05085

Leefmilieu/dierenwelzijn - zwerfkattenbeleid.

34

2020_CBS_05040

Preventiedienst - protocolovereenkomsten in het kader van
alternatieve gerechtelijke maatregelen met De Sleutel en Groep
Intro.

MERCEDES VAN VOLCEM
35

2020_CBS_05014

Openbaar domein - 300+ bomen - toewijzing.

36

2020_CBS_05024

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

37

2020_CBS_04863

Openbaar domein - Kolvestraat - oplossing wateroverlast uitvoering door Farys.

38

2020_CBS_05081

Openbaar domein - Predikherenrei - goedkeuring herbestrating.

39

2020_CBS_04639

Openbaar domein - Smedenstraat (tussen Greinschuurstraat en
Kreupelenstraat) - onthardingsproject en aanplanten boom principebeslissing.

40

2020_CBS_04413

Openbaar domein - Lodewijk Coiseaukaai - goedkeuren ontwerp
omvorming van de bestaande vrachtwagenparking naar randparking
voor personenwagens.
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41

2020_CBS_04979

Openbaar domein - SR gladheidsbestrijding coördinatieplan.

42

2020_CBS_04970

Openbaar domein - Lodewijk Coiseaukaai - uitvoering van de
vrachtwagenparking - raming en verdeling van de kosten.

43

2020_CBS_04319

Openbaar domein - heraanleg Hauwerstraat/site Vrijzinnigen verrekening putdeksels.

44

2020_CBS_04856

Openbaar domein- onderhoud van grachten en onbevaarbare
waterlopen 2017-2019 - eindverrekening - naar gemeenteraad.

45

2020_CBS_04674

Openbaar domein - boomverjonging - principenota.

46

2020_CBS_05034

Eigendommen - beëindiging overeenkomst KPN Orange Belgium,
zendmast site Garenmarkt - goedkeuren.

47

2020_CBS_04842

Eigendommen - vraag Caaap nv - inbreidingsproject "De Roos" vraag toelating tot indienen verkavelingsdossier .

48

2020_CBS_04524

Eigendommen - beëindigen erfpacht Sint- Godelieveabdij,
Boeveriestraat 45 - naar gemeenteraad.

49

2020_CBS_05063

Eigendommen - voormalige militaire kazerne Knapen,
Veerbootstraat, Zeebrugge vanaf 1 december 2020 in afwachting
van de definitieve verwerving (max. 9 maanden).

50

2020_CBS_03941

Eigendommen - concessie stedelijke parkeergarages - Interparking
nv - investeringsplan 2020.

51

2020_CBS_04838

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

52

2020_CBS_04836

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

53

2020_CBS_04976

Algemeen bestuur/geschillen - juridisch advies aanstelling architect
renovatie Guilinizwembad.

54

2020_CBS_05074

Algemeen bestuur/geschillen - faillissement frietkraam Markt realisatie actief.

55

2020_CBS_05092

Financieel directeur - Noodfonds vrije tijd – wijziging deadlines in
het subsidiereglement - goedkeuring - naar gemeenteraad.

56

2020_CBS_05005

Financiën/PBB - Cloudmigratie ERP pakket UBW.

FRANKY DEMON
57

2020_CBS_05004

DRO/directie en algemene zaken - stedenbouwkundige melding aktename.

58

2020_CBS_04775

DRO/sector Unesco - Tempelhof 41a - restauratietoelage uitbetaling subsidiebedrag Kunstige Herstelling - definitieve
toekenning (KH20190031) - naar gemeenteraad.

59

2020_CBS_04930

DRO/sector Unesco - Mariastraat 32 - principiële goedkeuring
aanvraag Premie Historisch Buitenschrijnwerk.

60

2020_CBS_05020

DRO/sector Unesco - Korte Zilverstraat 8 - regulariseren van
uitgevoerde werken afwijkend aan eerdere bouwaanvraag en
wijzigen van bestemming van handel naar horeca ontvankelijkheidsverklaring beroep - kennisname.

61

2020_CBS_04983

DRO/sector Noord - Ronsaardbekestraat 82 - oprichten van een
uitbouw, niet plaatsen van ontbrekende putten, functie wijzigen van
handelszaak naar horeca en plaatsen van een opschrift aan de
3

voorgevel (regularisatie) - kennisname beslissing Deputatie in
beroep - vergund onder (dezelfde) voorwaarden.
62

2020_CBS_05054

DRO/sector West - Lorkendreef - bouwen van een alleenstaande
eengezinswoning.

63

2020_CBS_05057

DRO/sector West - Oud Strijderslaan 26 - Mapie Invest - bouwen
van een vrijstaande eengezinswoning.

64

2020_CBS_04754

DRO/sector West - Rijselstraat 298 - regulariseren afwijkingen
vergund bouwplan eengezinswoning - Raad voor
Vergunningsbetwisting - niet tussenkomen.

65

2020_CBS_04913

DRO/sector West - Pastoriestraat - Novus Projects - bouwen van
een meergezinswoning (8 wooneenheden) met garages - arrest
Raad voor Vergunningsbetwisting (nietigheid van verleende
vergunning).

66

2020_CBS_04997

DRO/sector West - Lieven Bauwensstraat 21B - Brouwerij De Halve
Maan bvba - bouwen en exploiteren waterzuiveringsinstallatie bij
een brouwerij (wijzigen en uitbreiding exploitatie) - beslissing
Deputatie (vergunning verleend onder voorwaarden).

67

2020_CBS_04951

DRO/sector Oost - Sint-Katarinastraat 118 - renoveren van een
meergezinswoning en wijzigen aantal wooneenheden van 4 naar 3 kennisname beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - weigering.

68

2020_CBS_04955

DRO/sector Oost - Moerkerkse Steenweg 101 - IMMOVATIE - het
verbouwen en uitbreiden van appartement op eerste en tweede
verdieping - kennisname beslissing deputatie (beroepsprocedure) vergund met voorwaarden.

69

2020_CBS_05051

DRO/sector Oost - Moerkerkse Steenweg 107 B - functiewijziging
van horeca naar keramiekatelier (regularisatie), plaatsen opschrift
en exploiteren keramiekatelier (2 bakovens).

70

2020_CBS_05058

DRO/sector Oost - Molenstraat 143-145-147-149-151- 153-155 Pyloon BVBA - slopen van 5 bestaande woningen, bouwen van 5
eengezinswoningen, renoveren en samenvoegen van 2 woningen tot
1 woning, aanleggen van parkeerplaatsen en van trage weg en
vestigen van publieke erfdienstbaarheid.

71

2020_CBS_04973

DRO/woondienst - Roompotstraat 34 - schrapping
leegstandsregister.

72

2020_CBS_05096

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

73

2020_CBS_05046

Leefmilieu - aktename melding klasse 3 - cfr. omgevingsdecreet.

74

2020_CBS_05027

Leefmilieu - verzoek tot ontheffing project-MER: windturbine AGC
Zeebrugge (PR2676) - ongunstig.

75

2020_CBS_05067

Sportdienst - zwembaden Jan Guilini en Interbad - openingsuren en
reglement van interne orde - naar gemeenteraad.

76

2020_CBS_04557

Sportdienst - vastleggen programma stedelijke sportkampen 2021.

PHILIP PIERINS
77

2020_CBS_04962

Taxivergunningen - Shanti vof - omzetting oude taxivergunning
naar machtiging standplaatstaxi's.

78

2020_CBS_05010

Taxivergunningen - aanvraag bestuurderspas vanaf 2020 - geen
toelating.

79

2020_CBS_05070

Toerisme - marketingcampagnes met Toerisme Vlaanderen en
Logeren in Vlaanderen in het kader van de toeristische relance.
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ANN SOETE
80

2020_CBS_04937

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

81

2020_CBS_03585

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

82

2020_CBS_05048

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

83

2020_CBS_04845

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

84

2020_CBS_04904

Cluster Klant - uitrol van aanpassingen aan relatiegeschenken op
basis van princiepsnota.

NICO BLONTROCK
85

2020_CBS_05110

Archief - betaling films Simon Stevinexpo - ratificatie.

86

2020_CBS_04769

Archief - gunning digitalisering archiefbronnen 2020.

87

2020_CBS_04792

Cultuurbeleidscoördinator - afrekening Iedereen Klassiek 2020.

88

2020_CBS_04854

Cultuurbeleidscoördinator - aankoop touchtafel - goedkeuren.

89

2020_CBS_04606

Bibliotheek - Open Vlacc-project - samenwerkingsovereenkomst
voor 2021.

90

2020_CBS_04692

Musea - schenkingen aan Musea Brugge.

91

2020_CBS_05126

Musea - standbeeld Isaac De Meyer op site Sint-Jan.

92

2020_CBS_05047

Musea - uitbreiding WIFI-netwerk - verdere uitrol goedkeuren.

MINOU ESQUENET
93

2020_CBS_05045

PB/gebouwen - restaureren Gruuthusemuseum - finale regeling
verwijlintresten.

94

2020_CBS_04734

PB/gebouwen - Brugse Vrije, Burg 11 - opfrissingswerken en
aankoop meubilair voor multifunctionele zalen Brugse Vrije en
conferentiezaal Stadhuis - goedkeuring ontwerp en wijze van
gunnen - naar gemeenteraad.

95

2020_CBS_04245

PB/gebouwen - vernieuwen van goten en isoleren van het platte dak
boven de polyvalente zaal, Oostmeers 17 - toewijzing.

96

2020_CBS_04936

PB/elektromechanica - branduren feestverlichting - goedkeuren.

97

2020_CBS_05069

PB/elektromechanica - vernieuwen verwarmingsketel Poortersloge,
Academiestraat 14 - ontwerp en wijze van gunnen.

98

2020_CBS_04577

Leefmilieu/energie - snellaadpalen Coiseaukaai- Waggelwater:
goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor concessie.

99

2020_CBS_05011

Leefmilieu/energie - aanvullende opdracht haalbaarheidsstudie
'warmtenet in de binnenstad van Brugge'.

100

2020_CBS_04992

Informatica - gebruikersonderzoek Brugge - goedkeuren.

101

2020_CBS_05052

Informatica - projectweek Vives studenten Emerging Technologies
++ in Brugge 14-18 december 2020.

102

2020_CBS_04987

Informatica - aankoop FME licenties - goedkeuren.

103

2020_CBS_05015

Informatica - uitbreiding Microsoft Licenties - goedkeuren.

104

2020_CBS_05013

Informatica - Smart City Data platform - naar gemeenteraad.

105

2020_CBS_04418

PB/wagenpark - leveren van een bedrijfsklare pick-up voor
openbaar domein/groendienst (t.v.v. Mazda B 2500 TRT545) 5

ontwerp en wijze van gunnen - goedkeuren.

MARTINE MATTHYS
106

2020_CBS_05017

Personeel & organisatie - aanpassing bijlagen arbeidsreglement
(raamkader telewerken en telewerkovereenkomst) - goedkeuring naar gemeenteraad.

107

2020_CBS_04981

Lokaal sociaal beleid - Rode Neuzen Dag 2020.

PABLO ANNYS
108

2020_CBS_04441

Werk en ondernemen - aanvraag vestigingssubsidie buurtwinkel Leopold II-laan 134 - Para Ti Bv - toekennen.

109

2020_CBS_04535

Werk en ondernemen - bevindingen mystery shopping Brugge.

110

2020_CBS_04707

Werk en ondernemen - toelage innovatieve handelstools webwinkel - Hotel Portinari - 't Zand 15 - niet toekennen.

111

2020_CBS_04787

Werk en ondernemen - kennisname overname uitbating frituur
Markt.

112

2020_CBS_05059

Werk en ondernemen - aankoop I-Pad.

113

2020_CBS_03922

Werk en ondernemen - toelagereglement voor detailhandel en
horeca in Brugge - naar gemeenteraad.

114

2020_CBS_05075

Lokaal sociaal beleid – samenwerkingsovereenkomst Eerstelijnszone
Brugge - pool huisbezoekers.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
115

2020_CBS_04495

Mobiliteit-Hoofdcoördinator - goedkeuring startnota F34/N34
(Strandwijk Zeebrugge).

116

2020_CBS_04872

Strategische Cel - overdragen investeringskredieten en opnieuw
beschikbaar stellen van exploitatiekredieten Centrummanagement –
niet op ingaan.

117

2020_CBS_04984

Strategische cel - afsprakennota adviesraden - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
118

2020_CBS_05043

Algemeen bestuur/geschillen - Abog nv - geschil i.v.m. facturatie aanstellen raadsman.

119

2020_CBS_05061

Financiën/PBB - rapportering nominatieve toelagen - naar
gemeenteraad.

120

2020_CBS_05042

Financiën/thesaurie - renteloze lening 20.000 euro voor vzw
ontmoetingscentrum 't Reigersnest te Koolkerke - naar
gemeenteraad.

121

2020_CBS_04816

Eigendommen - princiepsbeslissing - verhuring parkeerplaatsen
Verversdijk - niet op ingaan.

122

2020_CBS_04760

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

FRANKY DEMON
125

2020_CBS_04886

DRO/woondienst - reglement stedelijke subsidie voor organisaties
die een betaalbaar woonaanbod realiseren voor gezinnen met
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beperkte toegang tot de huurmarkt - naar gemeenteraad.
126

2020_CBS_05068

DRO/sector Unesco - Philipstockstraat 3 - wijzigen van de functie
van de gelijkvloerse verdieping van handel naar horeca.

127

2020_CBS_05056

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 162 - verbouwen en
regulariseren naar meergezinswoning.

128

2020_CBS_05053

DRO/sector Oost - Vijversgracht 9 - Lune NV - verkavelen van
perceel met oog op bouwen vrijstaande woning en rooien van
bomen - weigeren.

129

2020_CBS_05060

DRO/sector Oost - woongebied 'Mispelaar' (2de fase) - Vivendo
CVBA en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen NV - verkavelen
met omgevingsaanleg voor het bouwen van 4 gebouwen voor
gestapeld wonen en 23 kavels voor eengezinswoningen voorgestelde rooilijnen, kosteloze grondafstand en zaak der wegen naar gemeenteraad.

130

2020_CBS_05065

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie m.b.t. de
omgevingsvergunning van Genencor/Beauvent voor hernieuwen en
uitbreiden biotechnologisch bedrijf - ongunstig advies.

131

2020_CBS_05044

Sportdienst - compenseren inschrijvingsgelden annulaties
sportkampen herfstvakantie 2020.

ANN SOETE
132

2020_CBS_05037

Bevolking - huwelijksjubilea december 2020.

NICO BLONTROCK
133

2020_CBS_04810

Cultuurbeleidscoördinator - viering 75-jarig bestaan Kon.
Toneelvereniging De Valk - ondersteuning jubileum vereniging.

135

2020_CBS_05131

Musea - voorstel nieuwe invulling Gentpoort.

MINOU ESQUENET
136

2020_CBS_01861

Leefmilieu/energie - financieren, plaatsen en exploiteren van
fotovoltaïsche panelen op 2 gebouwen in eigendom van de stad
Brugge via de aankoopcentrale VEB.

137

2020_CBS_04782

Leefmilieu/energie - facilitatietraject voor een
Energieprestatiecontract via VEB - goedkeuren - naar
gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
139

2020_CBS_05100

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 14 december 2020 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

MERCEDES VAN VOLCEM
140

2020_CBS_05127

Openbaar domein - Katelijnestraat - sifonnering Mariabrug alternatieve werkwijze.

141

2020_CBS_04804

Openbaar domein - omgevingsaanleg Zandberg - gunning.

142

2020_CBS_04846

Openbaar domein - ratificatienota openbaar domein werkingsuitgaven 2020.

143

2020_CBS_04915

Openbaar domein - inrichtingsstudie voor natuurontwikkeling van

7

een akker en opmaken van een natuurbeheerplan voor het
stadsdomein Foreest te Brugge - verrekening 1.
144

2020_CBS_05139

Financiën/FA - bewust omgaan met restbudget 2020.

FRANKY DEMON
145

2020_CBS_05146

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
146

2020_CBS_05165

Eigendommen - uitbreiding Gulden Kamer - grondverwerving - naar
gemeenteraad.

8

