College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 18 december 2020

DIRK DE FAUW
1

2020_CBS_05433

Politie/financieel beheer - vrijwilligersvergoeding tijdens evenement
"Wintergloed" - goedkeuren.

2

2020_CBS_05248

Mobiliteit - bewonersabonnement Alfa park - kennisname.

3

2020_CBS_05316

Mobiliteit - facturen projecten verkeersveiligheid 2020.

4

2020_CBS_05115

Vergunningen/terrassen - herhaalde vraag van eigenaar en van
huurder/uitbater om aan de horecazaak BV Fitchen Brugge in het
pand Zilversteeg 16 een terras te mogen uitstallen tegen de
zijgevel.

5

2020_CBS_05262

Communicatie en citymarketing - druk stadsmagazine 2021 en
2022.

6

2020_CBS_05309

Communicatie en citymarketing - bedeling bewonersbrieven 2021.

7

2020_CBS_05300

Europese cel - H2020 Foodshift 2030 (Food System Hubs Innovating
Towards Fast Transition by 2030) - deelname stad Brugge als
'enabler lab'.

8

2020_CBS_05277

Noord-Zuiddienst - noodhulp Filipijnen (tyfoons Quinta, Rolly en
Ulysses) - niet op ingaan.

9

2020_CBS_05358

Noord-Zuiddienst - evaluatie noodhulp i.k.v. Covidbestrijding
Ebolowa.

10

2020_CBS_05411

Noodplanning - huren van handgeldispensers en
mondmaskerautomaten voor de winkelstraten i.k.v. Covid 19 toewijzing aan All Events.

MATHIJS GODERIS
11

2020_CBS_05233

Preventiedienst - vergunningsaanvraag sensibilisering op
skateparken Gulden kamer & Edgard Desmedtplantsoen.

12

2020_CBS_05396

Preventiedienst - educatief platform EDTV - toewijzing goedkeuren.

13

2020_CBS_05234

Jeugddienst - subsidie voor de aankoop van duurzaam materiaal II.

14

2020_CBS_05405

Jeugddienst - financiële impact corona op Burgrock 2020.

MERCEDES VAN VOLCEM
15

2020_CBS_05138

Openbaar domein - Natuurcentrum - Zwaluwenproject - toelagen
2020.

16

2020_CBS_03539

Openbaar domein - dossier sociale economie - tweede verlenging.

17

2020_CBS_05150

Openbaar domein - raamovereenkomst afvalmanden in
gietaluminium - toewijzing.

18

2020_CBS_05113

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren en lossen
van urnezandgraven en urnekelders - gunning.

19

2020_CBS_05062

Openbaar domein - herstel voetpaden met kleinschalige verharding
- tweede verlenging.

20

2020_CBS_03748

Openbaar domein - raamcontract onderhouds- en
herstellingswerken aan wegen - tweede verlenging.

21

2020_CBS_05439

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

22

2020_CBS_05437

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

23

2020_CBS_05235

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

24

2020_CBS_05232

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

25

2020_CBS_05432

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

26

2020_CBS_04744

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

27

2020_CBS_05237

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

29

2020_CBS_05434

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

30

2020_CBS_05435

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

31

2020_CBS_05436

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

32

2020_CBS_04935

Openbaar domein - goedkeuren bewegwijzering naar Psychiatrisch
ziekenhuis Onzelievevrouw t.h.v. balkonrotonde.

33

2020_CBS_04385

Openbaar domein - grasmaaiers op batterij met opvang - aanvaarde
factuur - toewijzing.

34

2020_CBS_05322

Openbaar domein - grondonderzoek i.f.v. nieuwe fietsverbinding
Vaartdijkstraat - Sint-Michielstraat - toewijzing - aanvaarde factuur.

35

2020_CBS_04381

Openbaar domein - vervangen van speeltoestellen - voorstel - wijze
van gunnen.

37

2020_CBS_05273

Openbaar domein - aankoop, leveren en plaatsen van 3
peuterschommels in Zeebrugge (aanvaarde factuur) - toewijzing.

38

2020_CBS_05055

Openbaar domein - Boterhuis - infrastructuurwerken - ontwerp en
wijze van gunnen.

39

2020_CBS_05111

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse
afvalstoffen afkomstig van de Brugse recyclageparken - eerste
verlenging.

40

2020_CBS_05253

Openbaar domein - raamcontract betonwegen - derde verlenging.

41

2020_CBS_05079

Openbaar domein - heraanleg Katelijnestraat en Arsenaalstraat bestrating Katelijnevest - verrekening 3.

42

2020_CBS_05422

Openbaar domein - Hof Campers fase 2 - eindverrekening.

43

2020_CBS_04627

Openbaar domein - aanvaarden en verwerken van diverse
afvalstoffen afkomstig van de Brugse containerparken - bevestiging
verlenging percelen.

44

2020_CBS_04490

Openbaar domein - produceren en leveren van dug-out sportvelden
- verrekening op eerste verlenging.

45

2020_CBS_03837

Openbaar domein - Baron de Maerelaan - gedeeltelijke ontharding
stationsplein in de Strandwijk.

46

2020_CBS_05242

Openbaar domein - geocel - aankoop 5 android tablets binnen
goedgekeurd raamcontract - goedkeuren.

47

2020_CBS_05424

Openbaar domein - raamovereenkomst afsluitingen - goedkeuring
veiligheidsafsluiting site Knapen/spoorweg aan westelijke zijde.

48

2020_CBS_04361

Openbaar domein - raamovereenkomst automatisatie van het
maaibeheer in de binnentuintjes - ontwerp - wijze van gunnen naar gemeenteraad.

49

2020_CBS_04993

Openbaar domein - 300+ boomaanplantingen - principenota.

50

2020_CBS_05303

Openbaar domein - jubilea van Brugse parken en domeinen - Graaf
Visartpark - ratificatienota.

51

2020_CBS_04907

Eigendommen - onroerend patrimonium - verkaveling SintArnolduslaan/Leiselebeek (Gerard Franchoostraat) te Brugge inlijving in het openbaar domein van gronden en
infrastructuurwerken - naar gemeenteraad.

52

2021_CBS_00018

Eigendommen - verbreking concessieovereenkomst - toestemming
tot gebruik in erfpacht gegeven grond - goedkeuring.

53

2020_CBS_05410

Financieel directeur - overeenkomst met MBZ m.b.t. de cruisesector
(aanpassing overeenkomst).

54

2020_CBS_05215

Financiën/thesaurie - dossier schadefonds Zeebrugge - goedkeuren.

55

2020_CBS_05418

Financiën/thesaurie - dossier schadefonds Zeebrugge - goedkeuren.

56

2020_CBS_05288

Financiën/fiscaliteit - kohier milieubelasting gemeenschappen - aj
2020 - vaststellen en goedkeuren.

57

2020_CBS_05006

Financiën/fiscaliteit - belasting op het verhuur van voertuigen met
bestuurder - kohier aj 2020 - vaststellen en goedkeuren.

58

2020_CBS_05007

Financiën/fiscaliteit - belasting op taxi's - kohier aj 2020 vaststellen en goedkeuren.

59

2020_CBS_05279

Financiën/fiscaliteit - belasting op logies 2020 (1ste sem) procedure aanslagen van ambtswege - goedkeuren.

60

2020_CBS_03448

Financiën/fiscaliteit - 2de kohier belasting op het verstrekken van
logies - 2de semester 2019 (aanslag van ambtswege).

61

2020_CBS_04499

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

62

2020_CBS_05260

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2020/10.

63

2020_CBS_05412

Overheidsopdrachten - raamovereenkomst voor het leveren van
duurzaam kantoormateriaal - goedkeuren gunning.

64

2020_CBS_05383

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias
+ goedkeuren.

65

2020_CBS_05407

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

66

2020_CBS_05409

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

67

2020_CBS_05228

Algemeen bestuur - overheidsopdracht verzekeringen selectieleidraad.

FRANKY DEMON
68

2020_CBS_05158

DRO/directie en algemene zaken - Gecoro - vervanging

ontslagnemend effectief lid - goedkeuren - naar gemeenteraad.
69

2020_CBS_05261

DRO/sector Unesco - Polderstraat 2A (muur en hekwerk) principiële goedkeuring subsidie Kunstige Herstelling.

70

2020_CBS_05289

DRO/sector Unesco - Kardinaal Mercierstraat 72 - principiële
goedkeuring subsidie Kunstige Herstelling.

71

2020_CBS_05294

DRO/sector Unesco - Sint-Annaplein 8 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling.

72

2020_CBS_05295

DRO/sector Unesco - Goezeputstraat 23 - principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling.

73

2020_CBS_05296

DRO/sector Unesco - Scheepsdalelaan 21 - principiële goedkeuring
restauratiedossier subsidie Kunstige Herstelling.

74

2020_CBS_05321

DRO/sector Unesco - Koningstraat 14 - uitbetaling subsidie Kunstige
Herstelling.

75

2020_CBS_05293

DRO/sector Unesco - Oude Gentweg 33 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling.

76

2020_CBS_05330

DRO/sector Unesco - Sint-Annarei 17 - uitbetaling subsidie Kunstige
Herstelling - naar gemeenteraad.

77

2020_CBS_05251

DRO/sector Unesco - Minnewater 11 - uitbetaling subsidie Kunstige
Herstelling - naar gemeenteraad.

78

2020_CBS_05257

DRO/sector Unesco - Brugeoisestraat 11 - uitbetaling
subsidiebedrag Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

79

2020_CBS_05416

DRO/sector Unesco - Molenmeers 20 - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - naar gemeenteraad.

80

2020_CBS_05365

DRO/sector Unesco - Kazernevest 56 - het verbouwen van een
eengezinswoning.

81

2020_CBS_05371

DRO/sector Unesco - Jeruzalemstraat 14 - verbouwen van een
eengezinswoning.

82

2020_CBS_05366

DRO/sector Unesco - Koningin Elisabethlaan 50 - het verbouwen
meergezinswoning en samenvoegen twee appartementen.

83

2020_CBS_05344

DRO/sector Unesco - Karel de Stoutelaan 172 -176 - Christiaens
Projects - regulariseren van wijzigingen aan het bouwen van een
meergezinswoning en ondergrondse parkeergarage.

84

2020_CBS_05378

DRO/sector Unesco - Hoogste van Brugge 9 - inrichten van één
gastenkamer - weigeren.

85

2020_CBS_05375

DRO/sector Unesco - Academiestraat 2 - Resto Julie - verbouwen
met functiewijziging en exploiteren resto/bistrot 'Resto Julie' kennisname beroep & adviesvraag.

86

2020_CBS_05374

DRO/sector Unesco - Sint-Jakobsstraat 44 - BOFO BV - verbouwen
pand, functiewijziging naar horecazaak en het exploiteren van een
eetcafé.

87

2020_CBS_05350

DRO/sector Unesco - Jozef Suvéestraat 1-1A en Braambergstraat 12
- Beaumont Florence - een functiewijziging van handel naar
handel/horeca met opschrift.

88

2020_CBS_05342

DRO/sector Unesco - Katelijnestraat 103-105 - Katelijne - beperkt
wijzigen van reeds verkregen vergunning, wijziging van bidkapel
naar multifunctionele ruimte en wijzigen van locatie stookplaats.

89

2020_CBS_05362

DRO/sector Noord - Steenkaai 110+ - Structo NV - bouwen van

hoogspanningscabine (kopcabine) met verharding - adviesvraag
Provincie.
90

2020_CBS_05360

DRO/sector Noord - linker- en rechteroever van het
Schipdonkkanaal - De Vlaamse Waterweg nv - vegetatiewijziging
kappen hakhout langs het Schipdonkkanaal langs oost en van
Deinze tot Zeebrugge.

91

2020_CBS_05315

DRO/sector Noord - Britse Kaai - Seaport Shipping and Trading bouwen bureel en loods en exploiteren bedrijf voor op- en overslag
bulkgoederen - adviesvraag.

92

2020_CBS_05274

DRO/sector Noord - Margareta van Oostenrijkstraat - Electrabel NV
- regulariseren verplaatsen elektriciteitscabine & 5 nutsleidingen
t.b.v. vergund windturbineproject (11 windturbines) ICO
Bastenaken-Zeebrugge - kennisname beslissing gewestelijke
omgevingsambtenaar.

93

2020_CBS_05355

DRO/sector Noord - Zeedijk 30-31 - WP-INVEST - wijzigen van
vergunning voor het bouwen van een appartementsgebouw weigeren.

94

2020_CBS_05381

DRO/sector Noord - Jules van Praetstraat 24, Brugge - regulariseren
van een garage en een tuinberging.

95

2020_CBS_05376

DRO/sector West - Kooidreef 3C - bouwen van een woning met
werkruimte en kappen van bomen.

96

2020_CBS_05345

DRO/sector West - Gistelse Steenweg 218 - Franco Building verbouwen bestaande woning en bouwen tuinhuis - weigeren.

97

2020_CBS_05354

DRO/sector West - Beisbroekdreef 2 - verbouwen van een
bestaande woning - weigeren.

98

2020_CBS_05373

DRO/sector West - Dorpsstraat 34-36 - slopen van bestaande
bebouwing, bouwen meergezinswoning, exploiteren
elektriciteitscabine en bronbemaling.

99

2020_CBS_05370

DRO/sector West - Notelarendreef - Fluvius System Operator slopen, opnieuw bouwen en exploiteren van een distributiecabine weigeren.

100

2020_CBS_05170

DRO/sector West - Torhoutse Steenweg 257 - AV Bouw - slopen
bestaande woning en bouwen meergezinswoning - kennisname
beslissing Deputatie (laatste aanleg).

101

2020_CBS_05384

DRO/sector West - Peter Benoitlaan 58/9 - renoveren van een
bestaande balustrade - kennisname beslissing Deputatie.

102

2020_CBS_05372

DRO/sector West - Pastoriestraat 247 - uitbreiden eengezinswoning
na afbraak veranda en garage - bouwen carport.

103

2020_CBS_04592

DRO/sector West - RUP Woonparken - offerte opheffen buurtwegen.

104

2020_CBS_05357

DRO/sector Oost - De Paallanden 6 - verbouwen van
eengezinswoning, vervangen buitenschrijnwerk en dakbedekking en
rooien van 2 bomen.

105

2020_CBS_05348

DRO/sector Oost - De Linde 105 - aanleggen van zwembad en
terras.

106

2020_CBS_05351

DRO/sector Oost - Engelendalelaan 1 - Jokkebrok BVBA - bouwen
van meergezinswoning (2 volumes voor 5 wooneenheden) met
bovengrondse parkeerplaatsen en fietsenstalling - weigering.

107

2020_CBS_05343

DRO/sector Oost - Jagerspad 6 - regulariseren van uitbreiding en
functiewijziging van bestaande garage tot hobbyruimte groter dan

40 m² en inrichten open autostandplaats.
108

2020_CBS_05379

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 - kennisname
beroep & adviesvraag POVC.

109

2020_CBS_05217

DRO/sector Oost - Molenstraat 143-155 - Pyloon bvba - bouwen van
5 nieuwe eengezinswoningen, renovatie van een woning, aanleg
buitenruimte in gedeelde gemeenschap - kennisname beslissing
Raad voor Vergunningsbetwistingen (beroepsprocedure).

110

2020_CBS_05426

DRO/woondienst - opknappremie - toekenning premies.

111

2020_CBS_05271

DRO/woondienst - Vestingstraat 5 - schrapping leegstandsregister.

112

2020_CBS_05352

DRO/woondienst - functionele verbeteringspremie/premie gebruik
hemelwater - premies definitief goedkeuren.

113

2020_CBS_05310

DRO/woondienst - Julius Dooghelaan 89 (woongedeelte) - opname
leegstandsregister.

114

2020_CBS_05307

DRO/woondienst - Keurvorst Karel Theodoorstraat 55 - opname
leegstandsregister.

115

2020_CBS_05311

DRO/woondienst - Julius Dooghelaan 89 (handelsgedeelte) opname leegstandsregister.

116

2020_CBS_05308

DRO/woondienst - Gotje 13 - opname leegstandsregister.

117

2020_CBS_05272

DRO/woondienst - Jan Miraelstraat 32 - opname leegstandsregister.

118

2020_CBS_04871

DRO/woondienst - Baron Ruzettelaan 268 - beroep opname
leegstandsregister - niet inwilligen.

119

2020_CBS_05427

DRO/woondienst - subsidie voor organisaties die een betaalbaar
toegankelijk huuraanbod realiseren - werkjaar 2019.

120

2020_CBS_05306

Leefmilieu - aktename van de meldingen cfr. omgevingsdecreet november 2020.

121

2020_CBS_05334

Leefmilieu - adviesvraag van departement omgeving voor de
omgevingsvergunning van nv Hye voor uitvoeren bemaling n.a.v.
renovatiewerken P. Vandammesluis Zeebrugge (deurkamer 1) vervolgfase - voorwaardelijk gunstig.

122

2020_CBS_05331

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie voor de
omgevingsvergunning van ENoRa bvba voor exploiteren van een
onbemand CNG-tankstation (aardgas) - hernieuwing voorwaardelijk gunstig.

123

2020_CBS_05314

Leefmilieu - adviesvraag van Provincie West- Vlaanderen voor de
omgevingsvergunning van Varo Energy Tankstorage voor
exploiteren en veranderen brandstoffendepot - voorwaardelijk
gunstig.

124

2020_CBS_05317

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2, exploiteren van
een rundveebedrijf – Bloemendalestraat 4 - vergunning verlenen
onder voorwaarden voor onbepaalde duur.

125

2020_CBS_05297

Leefmilieu - omgevingsvergunning, milieu klasse 2 voor exploiteren
van een houthandel - Zandstraat 210 - vergunning verlenen onder
voorwaarden voor een termijn (op vraag van exploitant) van 15
jaar.

126

2020_CBS_05312

Sportdienst - aankoop tablet t.b.v. klusjesdienst.

127

2020_CBS_05258

Sportdienst - sluitingsdagen stedelijke sportinfrastructuur 2021.

128

2020_CBS_04389

Sportdienst - goedkeuren organisatie huldiging verdienstelijke
sporters 2020 op 8 februari 2021 ter vervanging van de 'Uitreiking
van de Brugse Sportprijzen'.

129

2020_CBS_05323

Sportdienst - gebruik sportzalen voor examens.

130

2020_CBS_05112

Sportdienst - vervangen lessen 'Sport in je Buurt' door online
sportlessen - ratificatie.

131

2020_CBS_05038

Sportdienst - 5de editie Brugge Classic - goedkeuren om te
organiseren en vastleggen kredieten.

132

2020_CBS_00012

Sportdienst - WK Wielrennen 2021- stand van zaken voorbereiding
en lokale campagne.

133

2020_CBS_05276

Sportdienst - goedkeuren werkingstoelagen erkende sport- en
ontspanningsverenigingen dienstjaar 2019.

135

2020_CBS_05318

Sportdienst - Xaverianen - beregeningsinstallatie krachtbal.

136

2020_CBS_05313

Sportdienst - Brugs Rugbycentrum - afwijken BEN- normering.

137

2020_CBS_05190

Sportdienst - Sportpark Gulden Kamer - conciërgefunctie.

138

2020_CBS_05328

Sportdienst - investeringssubsidies sportinfrastructuur - stand van
zaken.

139

2020_CBS_05039

Sportdienst - Brugse IJsberen - clubhuis Koude Keuken.

140

2020_CBS_05329

Sportdienst - investeringssubsidies sportinfrastructuur - Koninklijke
Roeivereniging Brugge.

PHILIP PIERINS
141

2020_CBS_05353

Toerisme - samenwerking Feratel Media Technologies voor
uitzending van panoramabeelden Zeebrugge.

142

2020_CBS_05397

Toerisme - organisatie toeristische rondleidingen en excursies 2021.

143

2020_CBS_05259

Toerisme - raamovereenkomst media-analyse Visit Bruges 2021 2024 - gunning.

144

2020_CBS_05270

Taxivergunningen - stopzetting taxidienst van Giovanna Taxi
Comm.V aanvaarden.

145

2020_CBS_05280

Taxivergunningen - Delta Company Bv - omzetting oude
taxivergunning naar machtiging standplaatstaxi's.

146

2020_CBS_05390

Taxivergunningen - VVB-dienst - RODI Vof - aanvraag vermindering
met 1 voertuig in de bestaande vergunning.

ANN SOETE
147

2020_CBS_05326

Onderwijs - SNT - personeelsbesluiten.

148

2020_CBS_05284

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

149

2020_CBS_05184

Onderwijs - vastleggen krediet voor het Openbaar Centrum Voor
Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

150

2020_CBS_05183

Onderwijs - DKO - investering divers ICT-materiaal via
raamcontract ICT.

151

2020_CBS_05335

Onderwijs - deeltijds kunstonderwijs/stedelijk conservatorium personeel - ambt van directeur - selectieprocedure.

152

2020_CBS_05132

Onderwijs - ministerie van onderwijs en vorming - aanstellingen
basisonderwijs - werkingsbudget 2020-2021.

153

2020_CBS_05347

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

154

2020_CBS_05254

Onderwijs - SNT - aankoop van naaimachines.

155

2020_CBS_05386

Onderwijs - SCB - aankoop van een vleugelpiano.

156

2020_CBS_05389

Onderwijs - Volwassenenonderwijs SNT cvo - personeel - ambt van
directeur - selectieprocedure.

NICO BLONTROCK
157

2020_CBS_05417

Cultuurbeleidscoördinator - Feestcomité Lissewege - uitbetaling
toelage 2020 cf. inwonersaantal.

158

2020_CBS_05128

Musea - verlengen lidmaatschap van Musea Brugge bij Icom
Vlaanderen, Icom International, Codart en de jaarlijkse bijdrage aan
de Hanzeorganisatie in Lübeck.

159

2020_CBS_05281

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

160

2020_CBS_05214

Musea - Erfgoedcel Brugge - ondertekening Erfgoedconvenant
2021-2026 - naar gemeenteraad.

161

2020_CBS_05400

Musea - samenwerkingsovereenkomst tussen Erfgoedcel Brugge en
Agentschap Integratie en Inburgering voor leer- en coachingtraject
rond diversiteit en meerstemmigheid in lokaal erfgoed.

162

2020_CBS_05391

Musea - principiële goedkeuring van samenwerking Musea BruggeHistorium Brugge 2021.

163

2020_CBS_05275

Musea - goedkeuring samenwerking met kunstenaar Laura Splan
voor de tentoonstelling: ‘Disentanglement’ geïntegreerd in de vaste
collectie van Museum O.L.V. ter Potterie tijdens Triënnale Brugge
2021.

164

2020_CBS_05227

Musea - verlenging tentoonstelling 'Memling Now' in het SintJanshospitaal.

165

2020_CBS_05398

Musea - nieuw operatiemodel Belfort.

166

2020_CBS_05244

Cultuurcentrum - leveren van theaterdoeken voor de
Magdalenazaal- gunning.

167

2020_CBS_05267

Cultuurcentrum - betaling factuur voor verlenging contract Peppered
voor de licentie van geïntegreerde marketingtool.

168

2020_CBS_05419

Cultuurcentrum - verschuiven oproep uitbating + toekennen tijdelijk
gebruik Biekorf cultuurcafé i.k.v. Mooov, Servies en Belmundo.

169

2020_CBS_05189

Archief - straatbenamingen - principebeslissing - naar
gemeenteraad.

170

2020_CBS_05249

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van de Koninklijke Brugse
Amateur Cineasten om wekelijks gebruik te mogen maken van
vergaderzaal De Schorre te Dudzele voor het organiseren van de
bijeenkomsten.

171

2020_CBS_05421

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van Koninklijke
Scoutsharmonie Sint-Leo Brugge, voor het gratis gebruik van de
Georges Rodenbachzaal van de Stadshallen van vrijdag 7 t.e.m.
maandag 10 januari 2022 voor de organisatie van een

nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari 2022.
172

2020_CBS_05423

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van de Gilde van de Brugse
Chocolatiers, voor gratis gebruik van de bovenzalen van de
stadshallen vanaf vrijdag 4 t.e.m. 7 maart 2022, met het oog op de
organisatie van het event Bruges in Choc - cf. vorige editie.

173

2020_CBS_04991

Bibliotheek - verlenging abonnementen Go Press en Press Reader
met 1 jaar (2021).

174

2020_CBS_05186

Bibliotheek - vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken - aangepaste
statuten - naar gemeenteraad.

MINOU ESQUENET
175

2020_CBS_05142

PB/gebouwen - vernieuwen van keuken SBS De Triangel,
Diksmuidse Heerweg 159 - toewijzing.

176

2020_CBS_04530

PB/gebouwen - raamcontract tot het ruimen en ontstoppen van
putten en rioleringen, diverse stadsgebouwen te Brugge toewijzing.

177

2020_CBS_03433

PB/gebouwen - renoveren van oude wagenschuur tot jeugdlokaal,
Amaat Vynckestraat (Dudzele) - toewijzing.

178

2020_CBS_04781

PB/gebouwen - instappen in raamcontract Mintus voor het
onderhoud van vaste blustoestellen.

179

2020_CBS_04629

PB/gebouwen - goedkeuring van het beheersplan Jan Guilini en de
uitbetaling van het resterende ereloon hiervoor aan de architect naar gemeenteraad.

180

2020_CBS_05302

PB/gebouwen - plaatsen van sprinklerinstallatie in het
parkeergedeelte van het Politiehuis - toewijzing.

181

2020_CBS_04921

PB/gebouwen - aanpassingswerken hoogspanningscabine stedelijke
werkplaats, Vaartstraat 77 - goedkeuring verrekeningen.

182

2020_CBS_05151

PB/elektromechanica - plaatsen van voetpadkasten elektriciteit
Begijnenvest-Oostmeers-Minnewater - eindverrekening.

183

2020_CBS_04724

PB/elektromechanica - periodiek onderhoud van de bestaande 23
AED’s en leveren en plaatsen van 18 bijkomende AED’s met het
nodige onderhoud door dienst facilitair beheer.

184

2020_CBS_05105

Leefmilieu/energie - uitbetaling toelage De Schakelaar 2de helft
2020.

185

2020_CBS_04903

Leefmilieu/energie - herbruikbare bekers - afname raamcontract
CREAT.

186

2020_CBS_05118

Drukkerij en economaat – overheidsopdracht huisstijlomslagen
2021-2024.

MARTINE MATTHYS
187

2020_CBS_05415

Personeel & organisatie - aanstelling van Marlies Maene als
contractueel kabinetsmedewerker kabinet schepen Marechal.

188

2020_CBS_05441

Personeel en organisatie - kerntakendebat - toewijzing consultant
binnen raamcontract Poolstok.

189

2020_CBS_05179

Personeel & organisatie - formatie Cluster Klant - voorstel
wijzigingen - budgetneutraal.

190

2020_CBS_05141

Personeel & organisatie - cluster klant/crematorium - resultaten &
gevolg audit.

191

2020_CBS_05425

Cluster Klant - aanschaf nieuw internetafsprakenportaal voor JCCAfspraken.

PABLO ANNYS
192

2020_CBS_05116

Werk en ondernemen - goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten
rond studentenfietsen en tweedehandsfietsen 2021 met Groep
INTRO.

193

2020_CBS_05382

Werk en ondernemen - toelage 'Promotie Brugge als winkelstad'
(animatie- en promotiepremie) - Bedrijvig Brugge vzw - schenken
van het boek "Veerkracht" - december 2020 - niet toekennen.

194

2020_CBS_05368

Lokaal sociaal beleid - onderzoek Compassionate Brugge.

195

2020_CBS_05197

Strategische cel - aankoop pronostiekplatform TifoGame EK Voetbal
voor HoReCa Brugge.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
196

2020_CBS_05301

Politie/verkeerszaken - verslag MOVE-overleg van 18 november kennisname en goedkeuring - naar gemeenteraad.

197

2020_CBS_05140

Mobiliteit - handhaving op het parkeren - gunning.

198

2020_CBS_05209

Vergunningen/strandterrassen - verlenging van de
concessieovereenkomsten voor de uitbating van strandterrassen in
de periode 2021-2022-2023 (15 maart tot 15 november).

199

2020_CBS_05143

Vergunningen/strand - 1. vraag van Banana Moon Beach Club en
BMBC gvc, tot het verlengen van de concessie voor het gebruik van
het stand te Zeebrugge voor het verhuren van strandcabines en zetels en voor raamverkoop aan de kiosk. 2. vraag van Banana
Moon Beach Club en BMBC gvc, om in de periode 10 maart tot eind
oktober op het strand te mogen rijden met een bobcat en een jeep goedkeuring.

200

2020_CBS_05406

Strategische cel - ondersteuning Buurthuis De Wissel i.k.v. aanpak
buurt Sint-Pieters.

MERCEDES VAN VOLCEM
201

2020_CBS_04130

Openbaar domein - raamovereenkomst KWS verhardingen ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

202

2020_CBS_05245

Openbaar domein - goedkeuring amfibieëntunnels.

203

2020_CBS_05413

Openbaar domein - Kraanplein - goedkeuring aangepast ontwerp en
akkoord voor uitvoering.

204

2020_CBS_04765

Openbaar domein - magazijn stadsreiniging verhuis De Bond-Den
Hof.

205

2020_CBS_05041

Eigendommen - vraag sloop garages, opgericht op de grond gelegen
Baron Ruzettelaan +114, tegenaan het park Edward Joossensplein.

206

2020_CBS_05408

Eigendommen - opzeg Begijnhof 16/1.

207

2020_CBS_05349

Eigendommen - verhuur Xaverianenstraat 3/0003 aan KBC
Bloemenoord Sint-Michiels.

208

2020_CBS_05282

Eigendommen - precair gebruik overwelfde Vuldersrei - herschikking
loten 76, 77, 78 en perceel restgrond.

209

2021_CBS_00017

Eigendommen - principebesluit aankoop Boninvest 1-3.

211

2021_CBS_00007

Eigendommen - indoor skatepark Grasdreef 5- goedkeuring
concessieovereenkomst met Beastwood vzw.

212

2020_CBS_05278

Financiën/fiscaliteit - kohier belasting op logies - aj 2020 (1 ste
sem.) - vaststellen en goedkeuren.

213

2021_CBS_00016

Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement logies - principebesluit.

FRANKY DEMON
214

2020_CBS_05292

DRO/directie en algemene zaken - erkenning erfgoedgemeente.

215

2020_CBS_05266

DRO/directie en algemene zaken - vastleggen extra kredieten
opmaak MOBERS.

216

2021_CBS_00023

DRO/directie en algemene zaken - bijkomend budget voor de
noodwoningen.

217

2020_CBS_05268

DRO/woondienst - toelage aan Leefbaar Wonen - Huisvesting vzw.

218

2020_CBS_05159

DRO/sector Unesco - Haarakkerstraat 38 - Reynders
Vermogensbeheer- en Investeringsmaatschappij - inrichten van 10
ééngezinswoningen met private tuin + private parkeerhaven
(bewonersparking) met negen garageboxen - weigeren - naar
gemeenteraad.

219

2020_CBS_05364

DRO/sector Unesco - Kwekersstraat 59 - het verbouwen van een
bestaande eengezinswoning.

220

2020_CBS_05367

DRO/sector Unesco - Eekhoutstraat 39 - het verbouwen van een
woning (deels regularisatie).

221

2020_CBS_05363

DRO/sector Unesco - Violierstraat 50 - het inrichten van twee
gastenkamers (regularisatie).

222

2020_CBS_05346

DRO/sector Unesco - Kraanplein 5 - Likitina - oprichten van een
overdekte terrasconstructie bij een horecazaak - weigering.

223

2020_CBS_05341

DRO/sector Noord - Arendstraat 14 - plaatsen van een carport.

224

2020_CBS_05340

DRO/sector Noord - Sint-Lenardsstraat 60 - slopen van bestaande
bebouwing, rooien van bomen, bouwen van 20 appartementen met
ondergrondse parkeergarage.

225

2020_CBS_05337

DRO/sector Noord - Sint-Godelievelaan 19 en 25 en 't Groenhof
2,8,14 en 19 - slopen van 19 bestaande woningen in functie van
nieuwbouw - weigering.

226

2020_CBS_05369

DRO/sector West - Sint-Michielslaan 92 - opsplitsen woning met
praktijkruimte tot afzonderlijke woning en kantoor.

227

2020_CBS_05356

DRO/sector West - Betferkerkelaan 182 - inrichten van een infozuil.

228

2020_CBS_05361

DRO/sector West - Onze-Lieve-Vrouwedreef - bouwen van woning
met praktijk.

229

2020_CBS_05380

DRO/sector Oost - Weidestraat 456 - installeren en exploiteren
buitenunit airco.

230

2020_CBS_05338

DRO/sector Oost - Maaike Luuxstraat 5 - bouwen van een veranda.

231

2020_CBS_05336

Sportdienst - WK wielrennen 2021- vergoeding huur
Concertgebouw.

232

2020_CBS_05136

Sportdienst - Lotto Belgium Tour 2021 - principiële toestemming tot
organiseren en voorzien subsidie.

NICO BLONTROCK
233

2020_CBS_04985

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van huurder van lokaal 27 in
site Scharphout, tot het herzien van de factuur voor de huur in de
periode januari-augustus 2020.

MINOU ESQUENET
235

2020_CBS_05393

PB/gebouwen - Neno 2.0 Huisvesting - herhuisvesting Cluster
Omgeving en Facilitair Beheer in Oostmeers 17.

238

2020_CBS_05269

Leefmilieu/energie - princiepsbeslissing afvalbeleidsplan van de
intercommunale IVBO.

PABLO ANNYS
239

2020_CBS_05305

Werk en ondernemen - De Spie en Chartreuse - samenstelling
ambtelijke werkgroep.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
240

2020_CBS_05137

Vergunningen - vraag om standplaats op het Huidenvetterplein in te
nemen tijdens het winterseizoen 2020-2021 - geen toelating.

241

2021_CBS_00039

Vergunningen - princiepsbeslissing m.b.t. gebruik van ’t Zand i.f.v.
het plaatsen van een tentpaviljoen (4.400 m²) vanaf woensdag 27
september t.e.m. zondag 15 oktober 2021 i.k.v. Zoute Rally Event
2021 van woensdag 6 t.e.m. zondag 10 oktober 2021.

242

2020_CBS_05134

Vergunningen - vraag van buurtsport Brugge voor het organiseren
van 'Basecamp Gentele' in de Gentele wijk te Sint-Pieters van 21
december 2020 tot 31 augustus 2021.

FRANKY DEMON
243

2021_CBS_00048

DRO/directie en algemene zaken - lijst omgevingsvergunningen.

244

2020_CBS_05320

DRO/sector Unesco - Sint-Lenardsstraat 19 - principiële
goedkeuring subsidie Kunstige Herstelling.

245

2021_CBS_00055

DRO/sector Noord - Isabellalaan - Maatschappij van de Brugse
Zeehaven - aanleggen van verhardingen.

246

2021_CBS_00049

Sportdienst - financiële ondersteuning Kerstloop 2020 - via de vaste
forfaitaire projecttoelage.

ANN SOETE
247

2021_CBS_00043

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

