College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 11 januari 2021

1

2021_CBS_00006

Politie/financieel beheer - kasnazicht 30/09/20 - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

2

2021_CBS_00040

Politie/middelenbeheer - aankoop bureelbenodigdheden 2021 goedkeuren.

3

2021_CBS_00045

Politie/middelenbeheer - zaakschade INP - goedkeuren.

4

2021_CBS_00037

Politie/middelenbeheer - aankoop papier 2021 - goedkeuren.

5

2021_CBS_00034

Politie/middelenbeheer - aankoop toners en inktcartridges voor printers
2021 - goedkeuren.

6

2020_CBS_05256

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

7

2021_CBS_00038

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

8

2020_CBS_05429

Politie/personeelsbeheer - vacature mobiliteitscyclus 2020-05 - erratum
- vacantverklaring in het CALog-kader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

9

2021_CBS_00003

Politie/personeelsbeheer - vacatures aspirantenmobiliteit vacantverklaring in het operationeel basiskader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

10

2021_CBS_00118

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van meerdere
betrekkingen binnen het operationeel kader en CALog-kader - via
mobiliteitsronde 2020-04 - kennisname.

11

2021_CBS_00131

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongevallen - goedkeuring
- naar gemeenteraad.

12

2021_CBS_00021

Politie/arbeidsongevallen - arbeidsongeval - aanvraag herziening
goedkeuren - naar gemeenteraad.

13

2020_CBS_04945

Mobiliteit - wijkmobiliteitsplan Zandstraat: evaluatie en concept
heraanleg Van Leeg Tot Zand.

14

2020_CBS_05133

Vergunningen - vraag van JEF vzw voor voorbehouden parkeerplaatsen
en plaatsen eyecatchers i.k.v. de organisatie van JEF festival in De
Republiek en Cinema Lumière in de Sint- Jakobsstraat 36 van zaterdag
6 februari t.e.m. zaterdag 20 februari 2021.

15

2021_CBS_00019

Vergunningen – vraag voor het plaatsen van een foodtruck op de
parking van 'Best Drive', Kolvestraat 1.

16

2021_CBS_00150

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

17

2021_CBS_00071

Public relations en onthaal - bevlagging van de openbare gebouwen in
2021.

18

2021_CBS_00136

Secretarie - gemeenteraad - hersamenstelling berekken - goedkeuring.

19

2021_CBS_00107

Noord-Zuiddienst - deelname SDG Pioneerprogramma.

20

2021_CBS_00020

Noodplanning - overeenkomst lokale covid-coaching, sensibilisering en
bron- en clusteronderzoek - naar gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
21

2020_CBS_05225

Jeugddienst - opdracht kamptransport raamcontract 2021-2024 - naar
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gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
22

2021_CBS_00089

Openbaar domein - raamcontract regen- en winterkledij - derde
verlenging.

24

2021_CBS_00067

Openbaar domein - openbare verlichting Kartuizersstraat.

25

2021_CBS_00066

Openbaar domein - openbare verlichting Geralaan.

26

2021_CBS_00059

Openbaar domein - openbare verlichting Zoete Vaartstraat.

27

2021_CBS_00058

Openbaar domein - openbare verlichting Karel Van Manderstraat.

28

2020_CBS_05403

Openbaar domein - bomenonderzoek - eindverrekening.

29

2021_CBS_00120

Openbaar domein - activiteiten en evenementen Natuurcentrum
Beisbroek & Kinderboerderij De Zeven Torentjes: jaarprogramma 2021.

30

2021_CBS_00032

Openbaar domein - raamovereenkomst 'leveren en lossen van
sierheesters (perceel 1) en vaste planten (perceel 2)' - extra budget.

31

2021_CBS_00205

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

32

2021_CBS_00152

Eigendommen - aankoop noodwoningen Tempelhof 41 en Van
Steenestraat 15 - afwijking aankoopvoorwaarden - toekenning
subsidiebedrag Vlaamse Overheid - naar gemeenteraad.

33

2021_CBS_00051

Algemeen bestuur/geschillen - weigering voltrekken huwelijk aanstellen raadsman (ratificatie).

34

2021_CBS_00095

Algemeen bestuur/geschillen - weigering voltrekken huwelijk - arrest
Hof van Beroep.

35

2021_CBS_00096

Algemeen bestuur/geschillen - weigering registratie wettelijke
samenwoonst - vonnis REA.

36

2021_CBS_00133

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen - goedkeuren.

37

2021_CBS_00123

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

FRANKY DEMON
38

2021_CBS_00097

Omgevingsvergunning - aktename van de meldingen cfr.
omgevingsdecreet.

39

2021_CBS_00094

Omgevingsvergunning - aktename meldingen m.b.t. actualisatie van
een omgevingsvergunning als gevolg van een overdracht - cfr.
omgevingsdecreet.

40

2021_CBS_00103

Omgevingsvergunning - Centrum - Engelsestraat 2 - renoveren van
bestaande meergezinswoning.

41

2021_CBS_00091

Omgevingsvergunning - Centrum - Hendrik Consciencelaan 24 vervangen van 4 houten ramen in de voorgevel - weigeren.

42

2021_CBS_00025

Omgevingsvergunning - Centrum - Prinsenhof 8/Ontvangersstraat 6 Royal Center nv - uitbreiden hotel Dukes' Palace en regulariseren
uitbreiding bistro - arrest in de vordering tot vernietiging - verworpen.

43

2021_CBS_00115

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint- Pietersstatiedreef
(Steenkaai 34T) - regulariseren van functiewijziging van een loods naar
een bezinningsruimte - weigeren.

44

2021_CBS_00108

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Oostendse Steenweg 193 a, b en
c - inrichten van een fietsenstalling en vellen van bomen.

45

2021_CBS_00098

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Gotevlietstraat 29 - Dekeyser
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Cleaning NV - exploitatie overslagstation van niet-gevaarlijk afval kennisgeving beslissing Provincie West- Vlaanderen.
46

2021_CBS_00102

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Ruddershove 10 - AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende AV - uitbreiden opslag alcohol bij exploitatie
ziekenhuis en kleine wijzigingen - adviesvraag van departement
omgeving.

47

2021_CBS_00109

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Dudzeelse Steenweg 141 regulariseren van verhardingen, regulariseren van een geluidswand,
plaatsen van een nieuwe geluidswand.

48

2021_CBS_00112

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Ronsaardbekestraat 16 - uitbreiden
van een bestaande eengezinswoning en inrichten van een gastenkamer.

49

2021_CBS_00100

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - 18- oktoberstraat 54 - slopen
van bestaande aanbouw en bouwen van nieuwe aanbouw op
gelijkvloerse en eerste verdieping.

50

2021_CBS_00101

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Korte Molenstraat 13+ verkavelen voor 15 loten voor open en halfopen bebouwing en 2 loten
bestemd voor private parking met wegenaanleg - weigeren.

51

2021_CBS_00125

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Abdijbekestraat 83B GEZONDHEIDSZORG 'BERMHERTIGHEID JESU' – bouwen van 33
wooneenheden voor begeleid wonen en exploiteren warmtepompen.

52

2021_CBS_00126

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Torhoutse Steenweg 238 slopen van een bestaande apotheek en bouwen apotheek met 3
woongelegenheden.

53

2021_CBS_00042

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Pastoriestraat - Novus Projects bouwen van een meergezinswoning (8 wooneenheden) met garages kennisname Deputatie afstand van beroep.

54

2021_CBS_00116

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Walakker 23 - Atelier Romain informatievraag - woonontwikkelingsproject Walakker - masterplan
voor projectzone tussen Walakker en Sint-Arnolduslaan.

55

2021_CBS_00092

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Boogschutterslaan 57 - verbouwen
van meergezinswoning (handelsruimte en 2 appartementen) naar
meergezinswoning (5 sociale appartementen) en herinrichten van
omgevingsaanleg - weigeren.

56

2021_CBS_00082

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Petronilla van Outryvestraat 3 plaatsen van houten afsluiting - kennisname beroep door aanvrager &
adviesvraag deputatie.

57

2021_CBS_00093

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Beeweg 38 - verbouwen en
uitbreiden van halfopen eengezinswoning en regulariseren van tuinhuis,
carport, veranda en pergola.

58

2021_CBS_00104

Omgevingsvergunning - Assebroek - Assebroeklaan 27 - wijzigen van
functie naar gastenkamers.

59

2021_CBS_00090

Omgevingsvergunning - Assebroek - Leenhof 48 - uitbreiden en
verbouwen van bestaande eengezinswoning.

60

2021_CBS_00105

Omgevingsvergunning - Dudzele - Damse Steenweg 27 - regulariseren
van een uithangbord - weigeren.

61

2021_CBS_00106

Omgevingsvergunning - Dudzele - Kleine Molenstraat 3 - regulariseren
bijgebouwen (stallingen) en exploiteren voertuigen - kennisname
beslissing deputatie.

62

2021_CBS_00111

Omgevingsvergunning - Dudzele - Ter Bollestraat 5 - verbouwen van
woning en bijgebouwen en exploiteren ondergrondse propaangastank.

63

2021_CBS_00035

Monumentenzorg - Centrum - Goezeputstraat 41 - principiële
goedkeuring aanvraag Premie Historisch Buitenschrijnwerk.
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64

2021_CBS_00135

Omgeving/Wonen - opknappremie – toekenning premies.

PHILIP PIERINS
65

2020_CBS_04853

Toerisme - Visit Bruges - vertalen van teksten voor online en offlinecommunicatie - toewijzing.

ANN SOETE
66

2021_CBS_00076

Onderwijs - Stedelijk Conservatorium Brugge - schenking afgeschreven
instrumenten voor Music Fund.

67

2021_CBS_00027

Onderwijs - Academie DKO - kosten verhuis naar Fort Lapin - ter
ratificatie.

68

2021_CBS_00132

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

69

2020_CBS_05290

Bevolking - vieringen 100-jarigen en plus-100-jarigen januari 2021.

NICO BLONTROCK
70

2020_CBS_05392

Musea - goedkeuren aankoop digitale microscoop voor Raakvlak.

71

2021_CBS_00014

Cultuurbeleidscoördinator - postzegelkring Arbefil - aanvraag erkenning
en subsidiëring.

72

2021_CBS_00162

Cultuurbeleidscoördinator - Insieme Musica vzw - projectsubsidie
concertenreeks "Jong Bloed".

73

2021_CBS_00026

Organiseren (uitleendienst) - raamcontract "Huren podia en toebehoren
evenementen - diverse percelen" - stopzetten procedure.

MINOU ESQUENET
74

2021_CBS_00028

PB/gebouwen - vernieuwen van keuken, Stedelijke Basisschool SintMichiels, afdeling B, Sint-Michielslaan 33 - toewijzing.

75

2020_CBS_05109

PB/gebouwen - vernieuwen van schrijnwerk eerste verdiep SBS De
Triangel - toewijzing.

76

2021_CBS_00121

Informatica - onderhoud VMware 2021 goedkeuren.

77

2020_CBS_05230

PB/elektromechanica - onderhoudscontract HVAC Biekorf - ontwerp en
wijze van gunnen.

78

2021_CBS_00065

PB/elektromechanica - renovatie van hoogspanningscabine in stedelijke
werkplaats, Vaartstraat 77 door Fluvius: goedkeuren verrekeningen.

79

2021_CBS_00157

Klimaat en milieu - overeenkomst WerfWater: online platform voor
terbeschikkingstelling/afname bemalingswater.

PIETER MARECHAL
80

2020_CBS_05247

Personeel & organisatie - aanwijzing van verbalisant ruimtelijke
ordening binnen cluster omgeving.

81

2021_CBS_00193

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

PABLO ANNYS
82

2021_CBS_00031

Werk en ondernemen - openbare zaterdagmarkt - overname
standplaats - wijziging specificatie.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
85

2020_CBS_01256

Strategische cel - ondersteuning Buurthuis De Wissel -
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samenwerkingsovereenkomst - naar gemeenteraad.
86

2021_CBS_00113

Ombudsdienst - 12 klachten - kennisgeving.

87

2021_CBS_00166

Ombudsdienst - 4 klachten - kennisgeving en ter goedkeuring
voorleggen van de aanbevelingen.

MERCEDES VAN VOLCEM
88

2021_CBS_00044

Openbaar domein - voorstel jaaractieplan 2021 openbare verlichting goedkeuren.

89

2020_CBS_05438

Eigendommen - goedkeuring ontwerp van overeenkomst verhuur Mijn
Brugge aan VZW Brugge.inc.

91

2021_CBS_00176

Financiën/Team Incasso - verbreking overheidsopdracht
raamovereenkomst gerechtsdeurwaarder.

FRANKY DEMON
92

2021_CBS_00077

Omgevingsvergunning - Centrum - Langerei 40 + Eugène Van
Steenkistestraat + Baliestraat - Stad Brugge - inrichten bleekweide kennisname uitspraak deputatie.

93

2021_CBS_00110

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Dudzeelse Steenweg 131 - Sabijac
Bouwteam - bouwen van een meergezinswoning en renoveren van een
woning.

NICO BLONTROCK
94

2021_CBS_00050

Musea - kennisgeving subsidie toegekend voor registratieproject 'Hub!
Van depot naar digicollectie'.

PABLO ANNYS
97

2020_CBS_05420

Cel lokaal sociaal beleid - beoordelingscriteria bij uitbreidingsrondes
kinderopvang baby's en peuters - naar gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
98

2021_CBS_00137

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 25 januari 2021 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

99

2021_CBS_00151

Mobiliteit - Kruisabele: punctuele snelheidsverlaging Dudzeelse
Steenweg.

FRANKY DEMON
100

2021_CBS_00224

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
101

2021_CBS_00221

Algemeen bestuur - overheidsopdracht verzekeringen - selectieleidraad
- naar gemeenteraad.

102

2021_CBS_00068

Financiën/fiscaliteit - subsidiereglement logies - voorstel ontwerp - naar
gemeenteraad.

103

2021_CBS_00259

Omgevingsvergunning - Centrum - Sulferbergstraat 16 - verbouwen en
uitbreiden van bestaande eengezinswoning - advies Deputatie.
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