College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 1 februari 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_00194

Mobiliteit - Sint-Pietersgroenestraat - organisatie proefproject met
circulatiewijziging.

2

2021_CBS_00199

Mobiliteit - de Brugse Strandfietsroute (bewegwijzering &
communicatie).

3

2020_CBS_00407

Mobiliteit - beheersovereenkomst fietsenparking Markt - naar
gemeenteraad.

4

2021_CBS_00356

Mobiliteit - plaatsen elektrische laadpalen - opportuniteit laatste
locaties 2020.

5

2020_CBS_05430

Vergunningen - vraag van natuurpunt vzw voor het plaatsen van
een promostand voor 20 jaar natuurpunt aan de ingang van het
concertgebouw van 12 februari tot 15 februari 2021.

6

2021_CBS_00217

Vergunningen/terrassen - evaluatie van het tijdelijk verkeersvrij
maken van de Jozef Suvéestraat met verlenging van de
verkeersvrije toestand en bevraging van de bewoners.

7

2021_CBS_00046

Communicatie en citymarketing - bedeling Stadsgids 2021.

8

2021_CBS_00404

Strategische cel - Stad Brugge partner in projectaanvraag Brugse
Maatschappij voor huisvesting voor kindvriendelijke ontwerpen SintPietersmolenwijk.

9

2020_CBS_04332

Europese cel - EFRO-project KICK 'bevorderen
ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen' kennisname goedkeuring en ondertekening
partnerschapsovereenkomst - naar gemeenteraad.

10

2021_CBS_00002

Europese cel - ESF programma - Europees project 'Ant- woord!' uitbreiding en verderzetting: kennisname goedkeuring, addendum
projectovereenkomst en ondertekening addendum
partnerschapsovereenkomst - naar gemeenteraad.

11

2021_CBS_00053

Europese cel - kennisname goedkeuring ESF project '4you':
Vrijwilligerswerk als hefboom voor sociale participatie ondertekening projectovereenkomst + partnerschapsovereenkomst
- naar gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
12

2021_CBS_00452

Jeugddienst - kindervragen aan de stad.

13

2021_CBS_00326

Preventiedienst - campagne fietsveiligheid (VSV).

14

2021_CBS_00190

Dierenwelzijn - hondenloopweides – ambtelijke werkgroep.

MERCEDES VAN VOLCEM
15

2021_CBS_00204

Openbaar domein - raamcontract vernieuwing van de voegvulling of
herbestraten van wegen in de binnenstad - eerste verlenging.

16

2021_CBS_00211

Openbaar domein - raamovereenkomst herstel en onderhoud
veegmachines (overige merken) - tweede verlenging.

17

2020_CBS_04661

Openbaar domein - raamovereenkomst huren van materieel tweede verlenging.

18

2021_CBS_00390

Openbaar domein - inventarisatie van reptielen in Beisbroek-TudorChartreuzinnengoed - Foreest.

19

2021_CBS_00294

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van één
esdoorn, een groep esdoorns 5 stuks (wildgroei) en één eik gunstig.

20

2021_CBS_00461

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

21

2021_CBS_00463

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

22

2021_CBS_00472

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

23

2021_CBS_00302

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

24

2021_CBS_00292

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

25

2021_CBS_00469

Openbaar domein - omgevingsvergunning voor het vellen van 102
wilgen - ongunstig.

26

2021_CBS_00384

Openbaar domein - raamcontract produceren en leveren dug-out
sportvelden - tweede verlenging.

27

2021_CBS_00213

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van
fietsnietjes - ontwerp - wijze van gunnen.

28

2021_CBS_00181

Openbaar domein - raamovereenkomst huren van materieel Perceel 1 - materieel grondverzet bij firma 4-rent - extra budget.

29

2021_CBS_00288

Openbaar domein - raamcontract afvoer van wegenisafval en huren
afvalcontainers – eerste verlenging.

30

2021_CBS_00320

Openbaar domein - subsidie Agentschap Natuur en Bos - aankoop
van te bebossen gronden - dossier Zandtiende - kennisgeving
goedkeuring.

31

2021_CBS_00318

Openbaar domein - Natuurcentrum - Grote Schelpenteldag 2021.

32

2021_CBS_00119

Openbaar domein - aankoop en levering van een draaibare
hakselaar voor hout tot Ø 19cm - ontwerp - wijze van gunnen.

33

2021_CBS_00297

Openbaar domein - afbraak en afvoer van grafzerken op de Brugse
begraafplaatsen - 2de verlenging.

34

2021_CBS_00208

Openbaar domein - openbare verlichting fietspad Hazepad.

35

2021_CBS_00344

Openbaar domein - onthardingsproject binnenstad - diverse locaties
- ontwerp - wijze van gunnen.

36

2021_CBS_00512

Openbaar domein - ontharden en beplanten diverse locaties in
Assebroek - Sint-Kruis.

37

2021_CBS_00004

Openbaar domein - Calvariebergstraat - heraanleg plein ter hoogte
van inkom Sincfalpark.

38

2021_CBS_00209

Openbaar domein - aanpassing werking diftarsysteem
recyclageparken - bijplaatsen 3 slagbomen weegbruggen.

39

2021_CBS_00313

Openbaar domein - P+MD: aanpassing werkwijze recyclagepark
vanaf 1 april.

40

2020_CBS_04920

Eigendommen - aankoop 2 percelen grond uit de beschermde
Stadsvesten, gelegen Boninvest - naar gemeenteraad.

41

2021_CBS_00271

Eigendommen - verkoop woning gelegen te Brugge, Rozendal 33 en
beëindigen huurovereenkomst - te beslissen.

42

2021_CBS_00284

Eigendommen - verkoop woning gelegen te Brugge, Rozendal 25-27
- te beslissen.

43

2021_CBS_00314

Algemeen bestuur - arbeidsongeval - kennisname standpunt Ethias
+ goedkeuren.

44

2021_CBS_00473

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

45

2021_CBS_00471

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

46

2021_CBS_00513

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen Medex goedkeuren.

47

2021_CBS_00421

Algemeen bestuur - TMVS - wijziging vertegenwoordiging algemene
vergadering - naar gemeenteraad.

48

2021_CBS_00373

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2021/1.

49

2021_CBS_00406

Financiën/fiscaliteit - belasting op de huis-aan- huisverspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken - aj 2020 (2e kohier) - vaststelling
en goedkeuring.

50

2021_CBS_00494

Financiën/fiscaliteit - belasting op de huis-aan- huisverspreiding van
niet-geadresseerde drukwerken - aj 2020 (3e kohier) - vaststelling
en goedkeuring.

51

2020_CBS_04316

Financiën/thesaurie - vereffenen Sociaal Fonds - 'Fonds van de
Burgemeester'.

FRANKY DEMON
52

2021_CBS_00300

Omgeving CAD - verslag Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO) - kennisname - naar gemeenteraad.

53

2021_CBS_00490

Omgevingsvergunning - Centrum - Park 1 A - Versco - regulariseren
van dakdoorvoering en publiciteit.

54

2021_CBS_00491

Omgevingsvergunning - Centrum - Elf-Julistraat 32 - plaatsen van
zonnepanelen - deels toekennen, deels weigeren.

55

2021_CBS_00479

Omgevingsvergunning - Centrum - Kwekersstraat 75 - regulariseren
van schrijnwerk, binnen verbouwingswerken en afvoeren.

56

2021_CBS_00458

Omgevingsvergunning - Centrum - Jakobinessenstraat 2 - Stad
Brugge - restaureren en inrichten van beschermd monument
'Magdalenahospice, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth en
Passantenhuis' en exploiteren polyvalente zaal.

57

2021_CBS_00436

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Gotevlietstraat 26 - inrichten
van publiciteit - deels toekennen, deels weigeren.

58

2021_CBS_00487

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Tempelhof 41E - aanleggen
van een terras en verharding.

59

2021_CBS_00474

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Antoinette Grosséstraat 29 bus
0002 - plaatsen van een orangerie - kennisname beslissing
Deputatie (weigeren).

60

2021_CBS_00489

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Zeeweg 72 - bouwen van
een berging met betrekking tot bosbeheer na sloop van 2 bestaande
bergingen.

61

2021_CBS_00379

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - adviesvraag derde scoping

PR-MER 3259: ontwikkeling van een voetbalstadion, inclusief
parking, op de Olympiasite.
62

2021_CBS_00432

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Doornstraat 6 - SintLodewijk-Brugge - wijzigen functie woning en plaatsen van tijdelijke
klascontainers.

63

2021_CBS_00440

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Koning Albert I- laan 8 Zusters van de Bermhertigheid Jesu VZW - uitbreiden van
bestaande afdeling met eenlaagse 'high intensive care' afdeling adviesvraag Provincie.

64

2021_CBS_00459

Omgevingsvergunning - Assebroek - Blauwvoetstraat 1A - plaatsen
van afsluiting ter hoogte van zijtuin.

65

2021_CBS_00446

Omgevingsvergunning - Assebroek - Nijverheidsstraat 104 WECONSTRUCT BV - slopen van bestaande eengezinswoning, 2
garages en bijgebouw, bouwen van 2 meergezinswoningen (33
wooneenheden) met ondergrondse en bovengrondse parking en
omgevingsaanleg - weigeren.

66

2021_CBS_00450

Omgevingsvergunning - Assebroek - Daverlostraat 64 - verbouwen
van een tuinhuis.

67

2021_CBS_00486

Omgevingsvergunning - Assebroek - Astridlaan 259/Maalderijstraat
1 - ACH Bouw en BMH - bouwen van een meergezinswoning dagvaarding gedwongen tussenkomst burgerlijke procedure aanstellen raadsman mr. Bram Vandromme.

68

2021_CBS_00451

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Dampoortstraat 146-148 bouwen van 10 stapelwoningen na afbraak van bestaande
bebouwing, renoveren van beschermde directeurswoning en rooien
van bomen - weigeren.

69

2021_CBS_00401

Omgevingsvergunning - Dudzele - Oostkerkestraat 5 - verbouwen
met functiewijziging van een boerderij (inrichten voor
plattelandstoerisme) en exploiteren van twee polyvalente zalen beslissing deputatie in beroep (vergunning verleend).

70

2021_CBS_00449

Omgevingsvergunning - Dudzele - Kleine Molenstraat 24 uitbreiden woning - herschikken bijgebouwen bij bestaande
vergunde woning met verhardingen, aanhorigheden - gedeeltelijke
regularisatie.

71

2021_CBS_00544

Omgevingsvergunning - Dudzele - Onze-Lieve- Vrouweader zn Top-Mix - aanleggen en exploiteren inrichting voor verwerken van
bouw- en sloopafval en tussentijdse opslag voor uitgegraven bodem
- adviesvraag Provinciale Omgevingsvergunningscommissie na
wijzigingsverzoek - ongunstig advies.

72

2021_CBS_00429

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Groenlandstraat 11 - AS 24
Belgium nv - bouwen en exploiteren van een tankstation voor
vrachtwagens.

73

2021_CBS_00503

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Zeebruggelaan 42 functiewijziging eengezinswoning met kantoor naar
meergezinswoning met twee woonunits - weigeren.

74

2021_CBS_00523

Omgeving/Wonen - Veldstraat 62 - schrapping uit
leegstandsregister en opnemen als tweede verblijf.

75

2021_CBS_00382

Omgeving/Wonen - functionele verbeteringspremie/premie gebruik
hemelwater - premies definitief goedkeuren.

76

2021_CBS_00502

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

77

2021_CBS_00141

Omgeving/Wonen - Westkapelse Steenweg 15 - beroep tegen
opname leegstandsregister - niet inwilligen.

78

2021_CBS_00501

Omgeving/Wonen - Cordoeaniersstraat 21 bus 1 - beroep opname
leegstandsregister - niet inwilligen.

79

2021_CBS_00339

Sportdienst - organiseren voor een webinar voor sportclubs in
februari 2021.

80

2021_CBS_00352

Sportdienst - renteloze lening voor Brugse Petanqueclub - naar
gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
81

2021_CBS_00335

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst
voor individueel bezoldigd personenvervoer.

82

2021_CBS_00317

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst
voor individueel bezoldigd personenvervoer.

83

2021_CBS_00505

Taxivergunningen - kennisname van stopzetting oude
taxivergunning (Actieve Taxi).

84

2021_CBS_00488

Taxivergunningen - vergunning voor de exploitatie van een dienst
voor individueel bezoldigd personenvervoer - (Actieve Taxi).

ANN SOETE
86

2021_CBS_00319

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

87

2021_CBS_00140

Onderwijs - basisonderwijs - vaste benoemingen per 01.01.2021.

88

2021_CBS_00177

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten - Beeldende Kunsten
(DKO) - aanpassing maximumcapaciteit schooljaar 2020-2021 naar gemeenteraad.

89

2020_CBS_05025

Onderwijs - SNT - aanpassing huidige overeenkomst betreft de
gezamenlijke internetlijn ten behoeve van SNT – KSO - DKO.

NICO BLONTROCK
90

2021_CBS_00331

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van Pastorale Eenheid Effeta
Dudzele, Ingrid Van Neste, tot het kosteloos gebruik van zaal De
Polder op zondag 20 maart 2022 (opbouw zaterdag 19 maart van
14u tot 18u) voor de organisatie van een maaltijd ten voordele van
Broederlijk Delen (cfr. 2018-2019- 2020-2021).

91

2021_CBS_00085

Musea - factuur MediaMarkt voor aankoop van tablets voor
ondersteuning online ticketingsysteem - ratificatie.

92

2021_CBS_00402

Musea - affichage in NMBS-station Brugge ter promotie van de 13
stedelijke musea.

93

2021_CBS_00307

Musea - archeologietentoonstelling Gruuthusemuseum - wijze van
gunnen ontwerper.

94

2021_CBS_00481

Musea - aanpassing openingsuren centrale museumshop en
Paviljoen - goedkeuren.

95

2021_CBS_00416

Musea - algemene voorwaarden online ticketverkoop.

96

2021_CBS_00412

Cultuurcentrum - Brugotta Festival 2021.

MINOU ESQUENET
97

2021_CBS_00187

PB/gebouwen - buitenschilderwerken landhuis Xaverianen,
Xaverianenstraat 1, Sint-Michiels - ontwerp en wijze van gunnen.

98

2020_CBS_04848

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

99

2021_CBS_00541

PB/gebouwen - leveren, plaatsen en inrichten van standen in functie
van operationeel maken vaccinatiecentrum - ontwerp en wijze van
gunnen in één.

100

2021_CBS_00346

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen ombouw veldverlichting
naar energiezuiniger en dimbare LED-armaturen - Daverlo,
Voetbalveld- veld 1, Dries 2, 8310 Assebroek, goedkeuren ontwerp,
lastvoorwaarden en wijze van gunnen.

101

2021_CBS_00325

PB/wagenpark - leveren van een bedrijfsklare pick-up voor
openbaar domein/groendienst - toewijzen.

102

2021_CBS_00185

Klimaat en milieu - Glasgow food and climate declaration - naar
gemeenteraad.

PABLO ANNYS
103

2021_CBS_00309

Werk en ondernemen - uitbetaling toelage 'Promotie Brugge als
winkelstad' (animatie- en promotiepremie) - Brugs Handelscentrum
- Koopweekend/Braderie tussen 9 & 11 oktober 2020.

104

2021_CBS_00244

Werk en ondernemen - uitbetaling van een toelage voor Brugse
land- en tuinbouwbedrijven, Gemeneweideweg- Noord 84, SintKruis.

105

2021_CBS_00225

Werk en ondernemen - uitbetaling van een toelage voor Brugse
land- en tuinbouwbedrijven, Zwiersweg 5, Dudzele.

106

2021_CBS_00261

Werk en ondernemen - uitbesteden beheer sociale media ratificatie.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
107

2021_CBS_00518

Algemeen directeur - samenwerking Stad-OCMW Brugge richtinggevende nota.

108

2021_CBS_00457

Ombudsdienst - 4 klachten - kennisgeving.

MATHIJS GODERIS
109

2021_CBS_00377

Preventiedienst - voorschot betalen muziekgroep rond Wim
Opbrouck.

MERCEDES VAN VOLCEM
110

2021_CBS_00353

Openbaar domein - Jan van Eyckplein - aanpassen parkeerplaatsen.

111

2021_CBS_00215

Openbaar domein - beheersovereenkomst matrassen - beslissing tot
uitwerking van Valumatdossier door I.V.B.O.

112

2021_CBS_00167

Openbaar domein - kennisgeving goedgekeurde Vlaamse subsidie
inrichting aangekochte gronden Blankenbergse Dijk.

FRANKY DEMON
113

2021_CBS_00397

Omgeving CAD - deelplan Groot-Seminarie - Langestraat.

114

2021_CBS_00546

Omgevingsvergunning - bijstellen administratieve werkwijze van
niet-vergunningsplichtige handelingen (omgevingsvergunning).

115

2021_CBS_00478

Omgevingsvergunning - Centrum - Sint-Clarastraat 26 regulariseren van gastenkamers.

116

2021_CBS_00447

Omgevingsvergunning - Christus Koning - Gerard Davidstraat 1-3 plaatsen tijdelijke afhaalautomaat in voortuinstrook.

117

2021_CBS_00482

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - masterplan recreatiegebied
Sint-Pietersplas - einde stap 1: analyse en uitgangspuntennota.

118

2021_CBS_00477

Omgevingsvergunning - Assebroek - Wantestraat 44 - OHIS verbouwen van bestaande eengezinswoning.

119

2021_CBS_00462

Omgevingsvergunning - Assebroek - Prins Karellaan 32 regulariseren verwijdering raam naast voordeur, vervangen
schrijnwerk voorgevel, verwijderen verharding en vervangen
tuinmuur in de voortuin.

120

2021_CBS_00468

Omgevingsvergunning - Koolkerke - Schoffelstraat 4 - regulariseren
poolhouse, fietsenberging, berging/werkhof en verharding.

121

2021_CBS_00543

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Tijdokstraat,
Noordhinderstraat, Vismijnstraat - Vismijnpark en Projects in Motion
- bouwen van een appartementencomplex (wijzigen van de
vergunning 20167592).

122

2021_CBS_00069

Sportdienst - Start to Move - programma 2021 + viering 10-jarig
bestaan.

ANN SOETE
123

2021_CBS_00428

Bevolking - huwelijksjubilea januari en februari 2021.

124

2021_CBS_00375

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

NICO BLONTROCK
125

2020_CBS_05019

Cultuurcentrum - INPUT/OUTPUT 2021 - wedstrijdbepalingen.

MINOU ESQUENET
126

2021_CBS_00238

Strategische cel - evaluatie SEAP 2020 en krijtlijnen klimaatplan
2030 i.k.v. het Burgemeesterconvenant 2030 - naar gemeenteraad.

PABLO ANNYS
128

2021_CBS_00444

Werk en ondernemen - concept Kookeet 2021.

Aanvullende agenda
MATHIJS GODERIS
129

2021_CBS_00527

Preventiedienst - ter ratificatie - 'verLICHT je buurt' - uitbetaling
aanvragen van niet-buurtcomités.

MERCEDES VAN VOLCEM
130

2021_CBS_00434

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

131

2021_CBS_00393

Eigendommen - uitbating Tennis en Minigolf Zeebrugge.

133

2021_CBS_00493

Algemeen bestuur/geschillen - verkoop Hof Sebrechts - betaalbaar
stellen ereloonnota GD&A.

FRANKY DEMON
134

2021_CBS_00569

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

MINOU ESQUENET
135

2021_CBS_00431

PB/gebouwen - werken aan de woning gelegen te Evendijk West 28,
Zeebrugge in het kader van de openbare veiligheid.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
136

2021_CBS_00567

Public relations en onthaal - Internationale Epilepsiedag - maandag
8 februari 2021.

FRANKY DEMON
137

2021_CBS_00589

Omgevingsvergunning - Assebroek - Astridlaan 259/Maalderijstraat
1 - ACH Bouw en BMH - bouwen van een meergezinswoning procedure schorsing UDN bij de RVVB - aanstellen raadsman.

