College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 7 december 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_05154

Strategische cel - ondertekenen charter 'Naar een toegankelijke
gemeente' Inter Vlaanderen.

2

2020_CBS_04779

Mobiliteit - betwistingen retributies.

3

2020_CBS_05087

Mobiliteit - stopzetten overheidsopdracht - opnieuw uitschrijven
onderhandelingsprocedure met bestek voor aankoop en onderhoud
van elektrische dienstfietsen ten behoeve van de verschillende
stadsdiensten.

4

2020_CBS_04958

Mobiliteit - subsidies veilige schoolomgeving 2020.

6

2020_CBS_05188

Public relations en onthaal - BRUGGE-BOEK "Wapenschilden in
Brugse straten" van Benoit Kervyn de Volkaersbeke - vraag van
Uitgaven West-Vlaamse Gidsenkring vzw om aantal exemplaren als
relatiegeschenk aan te kopen.

7

2020_CBS_05098

Noord-Zuiddienst - projectsteun aan het Zuiden - verslag
19/11/2020 - goedkeuren.

8

2020_CBS_04929

Communicatie en citymarketing – ondersteuning communicatie- en
inspraakopdrachten: verlenging 2021.

MATHIJS GODERIS
9

2020_CBS_05090

Jeugddienst - subsidie jeugdvakantiekampen werkjaar 2019-2020.

10

2020_CBS_05003

Jeugddienst - subsidie kadervorming in het jeugdwerk III - 2020.

11

2020_CBS_04964

Jeugddienst - weddesubsidie jeugdhuizen 2021.

12

2020_CBS_04989

Jeugddienst - subsidies kleine uitgaven jeugdlokalen 2020 goedkeuren.

13

2020_CBS_04525

Jeugddienst - subsidies huren jeugdlokalen 2020.

14

2020_CBS_04910

Jeugddienst - geen werkingssubsidie toekennen aan Jong Groen en
Zeekrekel voor 2019-2020.

15

2020_CBS_04814

Preventiedienst - terugbetaling 30.636,39 euro subsidievoorschot
werkjaar 2019.

MERCEDES VAN VOLCEM
16

2020_CBS_04172

Openbaar domein - raamovereenkomst voeders zwanen en
parkdieren - voorstel - wijze van gunnen.

17

2020_CBS_04755

Openbaar domein - raamcontract leveren van voorgevormde
thermoplastische markeringen - gunning.

18

2020_CBS_05204

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

19

2020_CBS_05106

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

20

2020_CBS_05182

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

21

2020_CBS_04739

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunning voor het vellen van
boom - deels voorwaardelijk gunstig, deels ongunstig.
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22

2020_CBS_04743

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

23

2020_CBS_04710

Openbaar domein - lijst omgevingsvergunning voor het grondig
snoeien van boom - ongunstig.

24

2020_CBS_04852

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van een
den - ongunstig.

25

2020_CBS_04402

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse
afvalstoffen afkomstig van de Brugse Containerparken Perceel 2.a
aanvaarden en verwerken van veegvuil - ratificatienota Dekeyser.

26

2020_CBS_04867

Openbaar domein - Zagersweg - verrekening 2.

27

2020_CBS_05018

Openbaar domein - werken door derden - voorstel - wijze van
gunnen.

28

2020_CBS_04555

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren van
wegenverf - ontwerp - wijze van gunnen.

29

2020_CBS_04659

Openbaar domein - raamovereenkomst bomenonderzoek - voorstel
- wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

30

2020_CBS_04803

Openbaar Domein - Koolkerke speelplein en vlindertuin - ontwerp wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

31

2020_CBS_04811

Eigendommen - overname gebruikstoelating Zijdelings Vaartje
Lissewege.

32

2020_CBS_05080

Eigendommen - kosteloze verwerving van gronden en
infrastructuurwerken (wegenis) gelegen in het bouwproject 't
Pandreitje, jegens Old Vastgoed - naar gemeenteraad.

33

2020_CBS_04352

Eigendommen - verkoop perceel industriegrond - Monnikenwerve,
ter hoogte van Monnikenwerve 187 - naar gemeenteraad.

34

2020_CBS_04064

Eigendommen - kosteloos gebruiksrecht voor onbepaalde duur voor
nieuwe distributiecabine (elektriciteit) in het Beurs- en
Congresgebouw in oprichting, Beursplein 1, aan IMEWO - naar
gemeenteraad.

35

2020_CBS_04948

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

36

2020_CBS_05192

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

37

2020_CBS_05194

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

38

2020_CBS_04950

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

39

2020_CBS_05191

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

40

2020_CBS_05198

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

41

2020_CBS_04137

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - activeringsheffing
(2019-art.000809) - ongunstig.

42

2020_CBS_04722

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - activeringsheffing (2019 art. 000055) - ongunstig.

43

2020_CBS_04747

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - activeringsheffing (2019 art. 000543)- Mapie Invest BVBA - ongunstig.
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44

2020_CBS_04729

Financiën/fiscaliteit - fiscaal bezwaarschrift - activeringsheffing (2019 art. 000651)- Robann BVBA - gunstig.

45

2020_CBS_03242

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - activeringsheffing
(2019) - goedkeuren en boeken minaanrekening.

46

2020_CBS_03629

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing - tijdelijk gebruik
openbare weg (2020) - goedkeuren, terugbetalen en boeken
minaanrekening

47

2020_CBS_04719

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - activeringsheffing
(2019) - Asset Financing Corporation NV - goedkeuren, terugbetalen
en boeken minaanrekening.

48

2020_CBS_04733

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - activeringsheffing
(2016-2019) - goedkeuren, terugbetalen en minaanrekening.

49

2020_CBS_04749

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffingen - standrechten
markten (2020) - goedkeuren en boeken minaanrekening.

50

2020_CBS_05086

Financiën/fiscaliteit - Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op het
gebruik van de openbare weg AJ 2020 (gen 5).

51

2020_CBS_05084

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

52

2020_CBS_04873

Financiën/fiscaliteit - ambtshalve ontheffing - tijdelijk gebruik
openbare weg (2020) - goedkeuren en boeken minaanrekening

53

2020_CBS_05033

Financiën/fiscaliteit - kohier strandtenten - 2020 - 1e kohier.

FRANKY DEMON
54

2020_CBS_05169

DRO/sector Noord - Sint-Pieterskaai 20 - 21 – Retail Estates bouwen van een handelsruimte na sloop van de bestaande
bebouwing en aanpassen van de aangrenzende infrastructuur.

55

2020_CBS_05155

DRO/sector Noord - Blankenbergse Steenweg 237 - inrichten van
een zwembad en tuinhuis.

56

2020_CBS_05177

DRO/sector Noord - Westkapelse Steenweg 99 - verbouwen en
exploiteren van een schapen- en rundveebedrijf - kennisname
beroep en adviesvraag Deputatie.

57

2020_CBS_05167

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 446 - Ortho Clinic Brugge wijzigen van functie van woongedeelte naar kantoorgedeelte,
regulariseren aanbouw.

58

2020_CBS_05163

DRO/sector West - Peter Benoitlaan 2 - bouwen van een
meergezinswoning - weigeren.

59

2020_CBS_05168

DRO/sector West - Zandstraat 333 - Verstraete nv - slopen en
herbouwen van een eengezinswoning - kennisname beroep.

60

2020_CBS_05202

DRO/sector West - Emile Bethuynelaan 5 - bouwen van een
eengezinswoning - kennisname arrest van de Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

61

2020_CBS_05162

DRO/sector Oost - Astridlaan 385 - regulariseren van het slopen van
een woning.

62

2020_CBS_05196

DRO/sector Oost - Sint-Godelievedreef 2, Zuidervaartje 1-1A,
Wiedauwbos 58, Bisschopsdreef zn, Polderstraat zn - AQUAFIN NV optimaliseren collectorenstelsel Brugge - Assebroek - St-Kruis adviesvraag GOVC (Eerste Aanleg).

63

2020_CBS_05156

DRO/sector Oost - Puienbroeklaan 32 - Matmar Invest - bouwen van
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een eengezinswoning met dubbele carport na gedeeltelijke
ontbossing van een perceel in woonpark.
64

2020_CBS_04864

DRO/woondienst - Dudzeelse Steenweg 15 - beroep opname
leegstandsregister - niet inwilligen.

65

2020_CBS_04946

DRO/woondienst - Groeninge 1 (woongedeelte) - beroep opname
leegstandsregister - niet inwilligen.

66

2020_CBS_05180

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

67

2020_CBS_04575

Sportdienst - locatie beweegcontainer periode 15 januari tot 15 april
2021.

68

2020_CBS_04916

Sportdienst - goedkeuren gunning lesgevers en organisatie stedelijk
aanbod seniorensport 2021.

PHILIP PIERINS
69

2020_CBS_04986

Toerisme - bevragingstool - toewijzing opdracht.

70

2020_CBS_05187

Toerisme - wifi in de onthaalkantoren van Visit Bruges - financiële
afhandeling.

71

2020_CBS_04660

Toerisme - bestellen van beeldmateriaal in 2021.

72

2020_CBS_05107

Taxivergunningen - VVB-dienst - kennisname van stopzetting VVBdienst Makhoul George.

73

2020_CBS_05108

Taxivergunningen - VVB-dienst - kennisname van stopzetting VVBdienst - ASAP TAXI vof.

ANN SOETE
74

2020_CBS_05099

Bevolking - hernummering huisnummers.

75

2020_CBS_05083

Bevolking - verstrekken van personenlijsten aan het OCMW.

76

2020_CBS_05206

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten.

77

2020_CBS_05193

Onderwijs - basisonderwijs - personeelsbesluiten (schooljaar 20202021).

78

2020_CBS_05104

Onderwijs - stedelijke basisschool De geluksvogel - aankoop van
ICT via raamcontract.

79

2020_CBS_04694

Onderwijs - SNT - stopzetten overheidsopdracht machines voor
afdeling mode in 2020.

NICO BLONTROCK
80

2020_CBS_05199

Cultuurbeleidscoördinator - Brugse amateurtoneelverenigingen behouden uitbetaalde toelage 2020 cf. afgelaste of uitgestelde
producties n.a.v. de covid-19 crisis.

81

2020_CBS_05224

Cultuurbeleidscoördinator - WGC De Bruggen - plaatsen van een
kunstwerk.

82

2020_CBS_05117

Cultuurbeleidscoördinator - afrekening 11 juliviering/11 juli
Komitee.

83

2020_CBS_05103

Cultuurcentrum - leveren van LEDbeams om mobiel in te zetten op
diverse locaties van het Cultuurcentrum - ontwerp - wijze van
gunnen - goedkeuren.

84

2020_CBS_05066

Cultuurcentrum - gunning opdracht voor begeleiding strategische
oefening cultuurcentrum.

85

2020_CBS_05208

Cultuurcentrum - minnelijke schikkingen geannuleerde
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voorstellingen seizoen 2019-2020 als gevolg van de
coronamaatregelen.
86

2020_CBS_05135

Musea - Groeningemuseum - organisatie tentoonstelling 'Lemon
Drizzle' in het kader van het kunstproject 'Mind the Artist' principiële goedkeuring.

87

2020_CBS_05078

Musea - promotiecampagnes diverse - i.k.v. raamcontract met de
stad.

88

2020_CBS_05122

Musea - museumdichterschap Delphine Lecompte binnen het kader
van de festivalreeks ‘Mind the Artist’.

89

2020_CBS_04869

Musea - ruilovereenkomst met Knack Club en Le Vif Club 2021.

90

2020_CBS_04843

Musea - ruilovereenkomst met Plus Magazine 2021.

MINOU ESQUENET
91

2020_CBS_05129

Leefmilieu/energie - verlenging opdracht website "zorgen voor
morgen, begint vandaag".

92

2020_CBS_04909

Leefmilieu/energie - winnaars wedstrijd Zorgenvoormorgen.

93

2020_CBS_04953

Informatica - contract vaste telefonie - addendum.

94

2020_CBS_04796

Informatica - verlenging contract Farys addendum.

95

2020_CBS_05120

PB/gebouwen - afbraak hoenderhokken, Zeeweg 88 - toewijzing.

96

2020_CBS_05031

PB/elektromechanica - onderhouden van de HVAC installatie Biekorf
- verlenging contract.

PABLO ANNYS
97

2020_CBS_05157

Werk en ondernemen - Vrijdagmarkt te Zeebrugge - uitzonderlijk
laten doorgaan op donderdag 24/12 en donderdag 31/12.

98

2020_CBS_05002

Werk en ondernemen - Langestraat 52 - Atelier Twee - toelage
leegstaande handelspanden.

99

2020_CBS_05000

Werk en ondernemen - toelage innovatieve handelstools webwinkel - Petit Castard - Moerkerkse Steenweg 191.

100

2020_CBS_01945

Werk en ondernemen - aanvraag toelage pop-up - Zeedijk 13A The Message Ginbar.

101

2020_CBS_05114

Werk en ondernemen - project ondersteuning personen met een
handicap bij sollicitaties.

102

2020_CBS_05195

Werk en ondernemen - opzeg overeenkomst hydrantenonderhoud
Farys.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
103

2020_CBS_04982

Hoofdcoördinator - Club Brugge Stadion - vraag tot principieel
akkoord inzake enerzijds invoering en handhaving blauwe zone en
anderzijds maatregelen naar vlotte verkeersdoorstroming (o.a.
signalisatie en routing) in de omgeving rond de Olympiasite.

MATHIJS GODERIS
105

2020_CBS_05148

Preventiedienst - overeenkomst Stad Brugge-Groep Intro:
werkvloerproject 2020.
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MERCEDES VAN VOLCEM
106

2020_CBS_04908

Openbaar domein - aankoop en levering van één elektrische
cargofiets - toewijzing - aanvaarde factuur.

107

2020_CBS_05181

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van
bomen - ongunstig.

FRANKY DEMON
109

2020_CBS_04678

DRO/directie en algemene zaken - opmaak van het draaiboek en
begeleiding opstart van het AG Brugge.

110

2020_CBS_04680

DRO/directie en algemene zaken - oprichting platform nieuwe
woonvormen & wooncoöperatieve.

111

2020_CBS_05250

DRO/directie en algemene zaken - beleidsplan Ruimte Brugge.

112

2020_CBS_05089

DRO/sector Unesco - principiële vraag: plaatsen van een
gedenkplaat t.h.v. Nieuwstraat 11.

113

2020_CBS_05166

DRO/sector Unesco - Ezelstraat 153 - omvormen van een café met
woonst naar horeca zonder woonst.

114

2020_CBS_05171

DRO/sector Unesco - Carmersstraat 73 - SDF ESTATE regulariseren van schilderwerken aan de voorgevel.

116

2020_CBS_05164

DRO/sector Noord - Krakeleweg 59 - Corneillie nv - bouwen burelen
en uitbreiden exploitatie afvalstoffenbedrijf (toevoeging percelen
B.O.F. invest) - adviesvraag Deputatie - ongunstig.

118

2020_CBS_05149

DRO/sector West - Veldstraat 83 - plaatsen van zonnepanelen op
het dak.

119

2020_CBS_05095

DRO/sector Oost - Maalse Steenweg 231 - Ververs Reclame bvba slopen van de bestaande woning en de bijgebouwen en het bouwen
van een nieuw gebouw (atelierruimte met kantoor) - kennisname
beroepschrift door aanvrager en adviesvraag deputatie.

120

2020_CBS_03835

DRO/woondienst - organisatie en opstart woon- en energieloket,
verbeteren dienstverlening woningrenovatie, en gedeeltelijke
inkanteling welzijnsvereniging De Schakelaar.

ANN SOETE
121

020_CBS_05200

Onderwijs - Stedelijk Conservatorium – overeenkomst SEMU.

NICO BLONTROCK
122

2020_CBS_05101

Organiseren/zaalverhuur - aanvraag vrijstelling huurlasten gebruik
Jan Garemijnzaal door Sint-Jozefsinstituut Humaniora Brugge,
directeur Diederik Maes, voor afleggen examens tijdens Covid 19crisis.

123

2020_CBS_04990

Cultuurbeleidscoördinator - antwoord schrijven Vlaamse Overheid in
kader van stadsvernieuwingsproject stadsrepubliek.

MARTINE MATTHYS
125

2020_CBS_05102

Personeel & organisatie - ingebruikname Prime Time in opvolging
van Xtremis.
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Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
126

2020_CBS_05009

Vergunningen - vraag van OCMW Cel lokaal sociaal beleid, voor het
organiseren van Berrefonds op vrijdag 18 december 2020 op 't Zand
van 08u30 tot 17u.

127

2020_CBS_05243

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

128

2020_CBS_04963

Communicatie en citymarketing - innovatiecampagne - De
Standaard.

129

2020_CBS_05264

Communicatie en citymarketing - opname film nieuwjaarsboodschap
College.

MERCEDES VAN VOLCEM
130

2020_CBS_04768

Openbaar domein - herinrichting van het speelplein in de
Gaarlemstraat te Zwankendamme - ontwerp en wijze van gunnen.

FRANKY DEMON
132

2020_CBS_05287

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
133

2020_CBS_05299

Politie/algemeen - monitoring bezoekersaantallen in bepaalde delen
van Brugge met het oog op crowd control in het kader van de
coronapandemie - goedkeuren.

134

2020_CBS_05304

Noodplanning - bekrachtiging besluit burgemeester inzake de
organisatie van take-away activiteiten m.b.t. voeding en drank van
30 november - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
135

2020_CBS_05286

Eigendommen - concessie Minigolf/Tennis Zeebrugge - verbreking
overeenkomst.
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