College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 12 februari 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_00540

Politie/algemeen - samenwerkingsovereenkomst - invulling
capaciteit schietstand WPS (POV) - goedkeuren - naar
gemeenteraad.

2

2021_CBS_00369

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

3

2021_CBS_00345

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - het beëindigen van
de detachering vanuit de Lokale Politie Brugge naar de Lokale Politie
Gent - 1 agent van politie - op 1 april 2021 - kennisname.

4

2021_CBS_00374

Politie/personeelsbeheer - terbeschikkingstelling van een
personeelslid vanuit de lokale politie Brugge naar de federale politie
- Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen (FGP) - 1 commissaris van
politie - van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kennisname - naar gemeenteraad.

5

2021_CBS_00179

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van commissaris van politie
met ingang van 1 april 2021 - naar gemeenteraad.

6

2021_CBS_00534

Politie/personeelsbeheer - detachering van een personeelslid vanuit
de lokale politie Brugge naar de lokale politie Assenede-Evergem - 1
commissaris van politie - van 1 maart t.e.m. 31 maart 2021 kennisname - naar gemeenteraad.

7

2021_CBS_00532

Politie/personeelsbeheer - structurele detachering van een
personeelslid vanuit de lokale politie Brugge naar de West- Vlaamse
Politieschool (WPS) - 1 commissaris van politie - vanaf 1 februari
2021 - kennisname - naar gemeenteraad.

8

2021_CBS_00466

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van eerste agent van
politie met ingang van 1 mei 2021 - naar gemeenteraad.

9

2021_CBS_00470

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

10

2021_CBS_00145

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader - benoeming via externe
statutaire aanwerving van één adviseur - niveau A - Klasse 2 mobiliteitsadviseur - goedkeuring - naar gemeenteraad.

11

2021_CBS_00497

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

12

2021_CBS_00399

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

13

2021_CBS_00363

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

14

2021_CBS_00341

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

15

2021_CBS_00330

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe

beroepservaring - niveau C - teammedewerker
verkeersbelemmeringen - goedkeuring - naar gemeenteraad.
16

2021_CBS_00367

Politie/personeelsbeheer - CALog-kader erkenning van externe
beroepservaring - niveau B - ICT- consulent - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

17

2021_CBS_00430

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2021-01 vacantverklaring in het operationeel kader en CALog- kader goedkeuring - naar gemeenteraad.

18

2021_CBS_00443

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van
meerdere betrekkingen binnen het operationeel kader en CALogkader - via mobiliteitsronde 2020-05 - kennisname.

19

2021_CBS_00570

Politie/financieel beheer - deelname politiepersoneel minivoetbal
Eibergen 2021 PZ Brugge n.a.v. wereldtornooi van 4 t.e.m. 8
oktober 2021 - goedkeuren.

20

2021_CBS_00378

Politie/financieel beheer - goedkeuring politiebegroting 2021 door
hogere overheid - kennisname - naar gemeenteraad.

21

2021_CBS_00321

Politie/financieel beheer - bijkomende delegatie inzake financiën PZ
Brugge - hoofdcommissaris van politie - Directeur Directie Beheer goedkeuren.

22

2021_CBS_00628

Politie/financieel beheer - jaarrekening 2020 - T- formulier PZ
Brugge - goedkeuren.

23

2021_CBS_00632

Politie/middelenbeheer - aankoop zomerpakken motor- en
scooterrijders - goedkeuren.

24

2021_CBS_00529

Politie/middelenbeheer - aankoop desktop hardware met bijhorende
software - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuren - naar
gemeenteraad.

25

2021_CBS_00277

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Dudzeelse
Steenweg/gewestweg - vaststellen.

26

2021_CBS_00637

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het
advies MOVE-overleg van 18.11.2020 (deel gewestwegen: Gistelse
Steenweg) - vaststellen.

27

2021_CBS_00638

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen ingevolge het
advies MOVE-overleg van 18.11.2020 (deel gemeentewegen) goedkeuren.

28

2021_CBS_00694

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

29

2021_CBS_00592

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

30

2020_CBS_04501

Vergunningen - vraag van BRO.GO Sports en Events vzw organiseren van de bosloop Beisbroek op zondag 5 april 2021.

31

2020_CBS_05401

Vergunningen - vraag van Brugge Plus vzw voor de organisatie van
Uitwijken Winterprik op verschillende locaties van maandag 15
februari t.e.m. zaterdag 20 februari 2021 - evenementen kunnen
niet doorgaan t.g.v. corona

32

2020_CBS_04612

Vergunningen - vraag van Razor Reel vzw voor het organiseren van
'Fayard' zomerbar en pop-up cinema van vrijdag 11 juni t.e.m.
dinsdag 31 augustus 2021 in Les Fayards, Pelderijnstraat 54,
Brugge.

33

2020_CBS_04783

Vergunningen - vraag van Bar Visart voor het organiseren van pop-

up Bar Visart in het Graaf Visartpark van donderdag 01 juli t.e.m.
dinsdag 31 augustus 2021.
34

2021_CBS_00268

Vergunningen - vraag van Vinkenmaatschappij De Molenzangers
voor de organisatie van de jaarlijkse vinkenzettingen in de Hugo
Verrieststraat voor de periode van april/juli 2021 en mei/juli 2021.

35

2021_CBS_00418

Vergunningen - organisatie Klinkende Kroegen en WIJklanken 2021
- uitbreiden concertlocaties per avond voor WIJKlanken.

36

2020_CBS_05359

Vergunningen/evenementen - vraag van Scouts Savio om toelating
tot het organiseren van de Savio Run 2021 in domein Beisbroek op
zondag 18 april 2021 (start opbouw vrijdag 16 april en einde
afbouw maandag 19 april 2021).

37

2020_CBS_05388

Vergunningen/evenementen - vraag van Wijkcomité Blijmare, Johan
Vancoille, voor het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt en
randactiviteiten in de wijk Blijmare te Sint- Andries op zondag 2 mei
2021 cfr. vorige edities.

38

2021_CBS_00484

Mobiliteit - fietstrommel Graaf de Mûelenaerelaan.

39

2021_CBS_00467

Mobiliteit - verplaatsen fietsparkeerplaatsen Smedenstraat.

40

2021_CBS_00553

Mobiliteit - aanvragen projecten verkeersveiligheid 2021.

41

2021_CBS_00455

Mobiliteit - fietsenstallingen scouts 39e FOS De Menapiërs Peter
Benoitlaan.

42

2021_CBS_00660

Mobiliteit - lijst argumentatie betwistingen.

43

2021_CBS_00658

Mobiliteit - SLA Handhaving parkeren.

44

2021_CBS_00161

Mobiliteit - Sparrenstraat - terugkoppeling bevraging
snelheidsremmende maatregelen.

45

2021_CBS_00200

Mobiliteit - VRI-studie kruispunten 1° Doornhut x Brieversweg en 2°
Leopold I-laan x Karel De Stoutelaan.

46

2021_CBS_00153

Mobiliteit - Hoofdcoördinator – haalbaarheidsstudie fietsersbrug
Gentpoort-Kruispoort - goedkeuren (no go).

47

2021_CBS_00555

Public relations en onthaal - Global Greening - woensdag 17 maart
2021.

48

2021_CBS_00383

Public relations en onthaal - Internationale medische conferentie
'gastroïntestinale pathologie' - Org.: 'United States and Canadian
Academy of Pathology' (USCAP) - ontvangst: maandag 9 augustus
2021 - 18u.

49

2021_CBS_00394

Noord-Zuiddienst - mondiaal partnerschap Brugge- Ebolowa:
evaluatie 2020 en planning 2021 - naar gemeenteraad.

50

2021_CBS_00056

Diversiteitsdienst - inleefparcours van de Brugse migrant samenwerkingsovereenkomst - naar gemeenteraad.

51

2021_CBS_00537

Diversiteitsdienst - organisatie Internationale Vrouwendag 2021 goedkeuren.

52

2021_CBS_00008

Europese cel - EU project ERASMUS+ - 'Building Bridges in Bruges'
(B&B-B) - Brede school project - overdracht financiële middelen
naar OCMW Brugge.

53

2020_CBS_04052

Europese cel - ESF-oproep Circulair werk(t) - goedgekeurde eerste
fase, vastleggen budget en ondertekenen projectovereenkomst +
goedkeuring indiening fase 2.

54

2021_CBS_00010

Europese cel - deelname aan het LIFE+ subsidiedossier 'CityTRAC'.

55

2021_CBS_00664

Communicatie en citymarketing - druk Stadsgids 2021 - gunning.

MATHIJS GODERIS
57

2021_CBS_00499

Preventiedienst - principiële goedkeuring van de
protocolovereenkomsten met drugspecifieke preventie- en
hulpverleningsorganisaties in het kader van het lokaal
drugbeleidsplan 2021.

58

2021_CBS_00264

Jeugddienst - praktische organisatie vakantiewerking 2021.

MERCEDES VAN VOLCEM
59

2020_CBS_05152

Openbaar domein - raamovereenkomst zand en steenslag toewijzing.

60

2021_CBS_00483

Openbaar domein - raamovereenkomst tuinhout en andere
toebehoren - toewijzing.

61

2021_CBS_00422

Openbaar domein - raamovereenkomst voeders voor zwanen en
parkdieren 2021-2024 - gunning.

62

2021_CBS_00485

Openbaar domein - werken door derden - gunning.

63

2021_CBS_00439

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

64

2021_CBS_00568

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

65

2021_CBS_00296

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

66

2021_CBS_00308

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

67

2021_CBS_00563

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

68

2021_CBS_00343

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

69

2021_CBS_00366

Openbaar domein - raamovereenkomst voor aanleg van
plantvakken voor geveltuinen - voorstel - wijze van gunnen.

70

2020_CBS_05394

Openbaar domein - raamovereenkomst leveren en lossen van
graszaad - stopzetting huidige overeenkomst - voorstel - wijze van
gunnen nieuwe raamovereenkomst - naar gemeenteraad.

71

2020_CBS_04554

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het leveren en lossen
van cementproducten (zakken van 25 kg) - voorstel - wijze van
gunnen - naar gemeenteraad.

72

2021_CBS_00041

Openbaar domein - aankoop en levering van 2 tractoren voor
vervoer en onderhoud voetbalvelden - ontwerp - wijze van gunnen naar gemeenteraad.

73

2021_CBS_00419

Openbaar domein - aankoop milieuvriendelijke tweetakt aanvaarde factuur - toewijzing.

74

2021_CBS_00064

Openbaar domein - Vossensteert-Ter Lo - aanleg plateau verrekening 1 - naar gemeenteraad.

75

2021_CBS_00073

Openbaar domein - Bossuytlaan: aanleg van een plateau,
Zevekotedreef en Weidebekestraat: heraanleg - ontwerp - wijze van
gunnen - naar gemeenteraad.

76

2021_CBS_00075

Openbaar domein - heraanleg rotonde Doornhut - Moerkerkse

Steenweg - ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.
77

2021_CBS_00368

Openbaar domein - Karel de Floustraat - vernieuwen van de
riolering en saneren vervuiling - verrekening 1 - naar
gemeenteraad.

78

2021_CBS_00730

Openbaar domein - aanleg kunstgrasveld krachtbal Male - ontwerp wijze van gunnen - naar de gemeenteraad.

79

2020_CBS_05319

Openbaar domein - inrichtingsplan Zwankendamme - wijzigingen naar gemeenteraad.

80

2021_CBS_00327

Openbaar domein - verhardingswerken ’t Speelhof - standpunt
college.

81

2021_CBS_00062

Openbaar domein - heraanleg voortuin van het Onze- LieveVrouwecollege - gunning.

82

2021_CBS_00403

Openbaar domein - ongediertebestrijding in de Brugse binnenstad aanvaarde factuur - toewijzing

83

2021_CBS_00293

Openbaar domein - opmaak bomenbeheerplan Centrale
Begraafplaats Brugge - gunning.

84

2021_CBS_00391

Openbaar domein - goedkeuring bijenplan Brugge.

85

2021_CBS_00675

Openbaar domein - trainingspiste Survivalrun Club West-Vlaanderen
in het Veltembos - situatieschets en voorstel tot oplossingen.

86

2021_CBS_00557

Eigendommen - precair gebruik perceel industriegrond Monnikenwerve, ter hoogte van Monnikenwerve 187 - beëindigen
gebruik n.a.v. verkoop.

87

2019_CBS_02181

Eigendommen - verkoop van 5.165 m² grond, aan de Geralaan,
domein Gulden Kamer, aan bv Ledap - naar gemeenteraad.

88

2021_CBS_00623

Eigendommen - inhuring ijspiste Boudewijnpark voor inrichting als
vaccinatiecentrum - principiële goedkeuring.

89

2021_CBS_00724

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

90

2021_CBS_00210

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

91

2021_CBS_00511

Financiën/fiscaliteit - belasting op de motorbrandstoffen en
olieverdelers - aj 2020 - kohier vaststelling en goedkeuring.

92

2021_CBS_00520

Financiën/fiscaliteit - algemene milieubelasting indeling overige - aj
2020 - kohier goedkeuren en vaststellen.

93

2021_CBS_00605

Financiën/fiscaliteit - belasting standrechten op de markten - 2020 3de kohier - kohier vaststellen en goedkeuren.

94

2021_CBS_00598

Financiën/fiscaliteit - standrechten op de markten (folkloreplaats) aj 2020 - 2de kohier - vaststellen en goedkeuren kohier.

95

2021_CBS_00248

Financiën/fiscaliteit - belasting op verkoopskramen opgesteld op
openbaar domein - kohier aanslagjaar 2020 - vaststellen en
uitvoerbaar verklaren.

96

2021_CBS_00606

Financiën/fiscaliteit - belasting standrechten op de markten - 2020 4de kohier - kohier vaststellen en goedkeuren.

97

2021_CBS_00504

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

98

2020_CBS_05255

Financiën/fiscaliteit - belasting huis-aan- huisverspreiding van niet-

geadresseerd drukwerk - fiscaal bezwaarschrift.

FRANKY DEMON
99

2021_CBS_00665

Sportdienst - ondertekening attesten i.k.v. terugbetaling
mutualiteiten bij aankoop zwembeurten.

100

2021_CBS_00652

Sportdienst - overeenkomst naschools gebruik sportinfrastructuur
Sint-Lodewijkscollege Magdalenastraat 30 - naar gemeenteraad.

101

2021_CBS_00755

Omgeving CAD - externe ondersteuning van de behandeling van
aanvragen om omgevingsvergunningen.

102

2021_CBS_00672

Omgevingsvergunning - aktenames meldingen cfr.
omgevingsdecreet - maandoverzicht januari 2021.

103

2021_CBS_00687

Omgevingsvergunning - Centrum - Violierstraat 70 - inrichten van
zonnepanelen - weigeren.

104

2021_CBS_00676

Omgevingsvergunning - Centrum - Sint-Clarastraat 12 - Ons Huis
Brugge - actieve fase: eerste aanleg verbouwen wzc 'Sint-Clara'
naar zorginstelling 'Ons Huis' en exploiteren zorginstelling.

105

2021_CBS_00680

Omgevingsvergunning - Centrum - Zilverstraat 16 - wijzigen van
functie naar gastenkamer.

106

2021_CBS_00642

Omgevingsvergunning - Centrum - Riddersstraat 11 - Laruweere NV
- nieuwbouw eengezinswoning - kennisname arrest Raad voor
Vergunningsbetwistingen.

107

2021_CBS_00705

Omgevingsvergunning - Centrum - Jakobinessenstraat 2 - SintAndreasinstituut Brugge vzw - bouwen en exploiteren van een
school met sportzaal na afbraak bestaande school - naar
gemeenteraad.

108

2021_CBS_00716

Omgevingsvergunning - Centrum - Rodestraat 34 - TRENDY LIVING
- renoveren van de voorgevel - kennisname beroep en adviesvraag
deputatie - mandateren jurist voor zitting deputatie.

109

2021_CBS_00686

Omgevingsvergunning - Centrum - Oude Gentweg 144 - verbouwen
van bestaande eengezinswoning.

110

2021_CBS_00709

Omgevingsvergunning - Centrum - Bakkersstraat 18 - renoveren en
verbouwen van bestaande eengezinswoning, slopen bijgebouwen.

111

2021_CBS_00729

Omgevingsvergunning - Centrum - Oude Zak 51 - plaatsen van
zonnepanelen - weigeren.

112

2021_CBS_00688

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Blankenbergse Steenweg 255
- afbreken van een gebouw en bouwen twee woningen met
overdekte autostaanplaatsen.

113

2021_CBS_00645

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Oostendse Steenweg 205 Mediageuzen - regularisatie uithangbord (9,60 m²) - kennisname
arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen (vordering tot
vernietiging verworpen).

114

2021_CBS_00728

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Kleine Pathoekeweg 82 Umicore - uitbreiden exploitatie en uitvoeren aanpassingswerken adviesvraag - gunstig advies.

115

2021_CBS_00644

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Steenkaai 110+ - Structo NV
- bouwen van betonnen hoogspanningscabine (kopcabine) met
verharding - beslissing deputatie (eerste aanleg).

116

2021_CBS_00519

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Gistelse Steenweg 636 bouwen van een duowoning voor cohousing - kennisname deputatie

(vergunning verleend waar cbs weigerde) - afvaardigen raadsman.
117

2021_CBS_00674

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Spoorwegstraat 28 verbouwen van een eengezinswoning.

118

2021_CBS_00690

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Veldhoendreef 2 - bouwen
vrijstaande woning en exploiteren warmtepomp + geothermische
boringen.

119

2021_CBS_00711

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Torhoutse Steenweg 446 wijzigen van functie van bijgebouw naar gastenkamer.

120

2021_CBS_00726

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Veldstraat 19 - verbouwen
en uitbreiden van bestaande halfopen woning en regulariseren van
verhardingen en opschrift op voorgevel.

121

2021_CBS_00668

Omgevingsvergunning - Assebroek - Gulden-Peerdenstraat 77 regulariseren van gastenkamer in vrijstaand bijgebouw - weigeren.

122

2021_CBS_00718

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Zeebruggelaan 47 - aanleggen
van een nieuwe verharding in de achtertuin - kennisname beroep mandateren jurist voor zitting deputatie.

123

2021_CBS_00738

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Caxtonweg 140 (kaai 140143) - PSA Zeebrugge - bouwen en exploiteren van twee industriële
doorvoerluifels bij een havenbedrijf voor op- en overslag van papier.

124

2021_CBS_00633

Omgevingsvergunning - arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen
over het verzoek tot vernietiging van de beslissing Departement de
omgevingsvergunningsaanvraag cvba De Watergroep.

125

2021_CBS_00531

Omgevingsvergunning - oevers van het Leopoldskanaal tussen
Boekhoute en Zeebrugge - De Vlaamse Waterweg n.v. hakhoutbeheer op de oevers van het Leopoldskanaal - kennisname
beslissing Hogere Overheid.

126

2021_CBS_00508

Omgevingsvergunning - oevers van het afleidingskanaal van de Leie
tussen Deinze en Zeebrugge - De Vlaamse Waterweg n.v. hakhoutbeheer op de oevers van het afleidingskanaal van de Leie kennisname beslissing Hogere Overheid.

127

2021_CBS_00338

Monumentenzorg - restauratietoelage - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - Baron Ruzettelaan 137 - definitieve
toekenning - naar gemeenteraad.

128

2021_CBS_00550

Monumentenzorg - restauratietoelage - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - Sint-Jansstraat 20 - definitieve toekenning naar gemeenteraad.

129

2021_CBS_00448

Monumentenzorg - restauratietoelage - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - Oost-Gistelhof 1 - definitieve toekenning naar gemeenteraad.

130

2021_CBS_00442

Monumentenzorg - restauratietoelage - uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - Gistelse Steenweg 176 - definitieve
toekenning - naar gemeenteraad.

131

2021_CBS_00608

Monumentenzorg - Sint-Annarei 1 - goedkeuring restauratiedossier
en raming subsidiebedrag.

132

2021_CBS_00630

Monumentenzorg - herziening premiestelsel Onroerend Erfgoed volgorde restauratiepremies op wachtlijst.

133

2021_CBS_00719

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

134

2021_CBS_00617

Omgeving/Wonen - Heiststraat 60 - schrapping leegstandsregister.

135

2021_CBS_00573

Omgeving/Wonen - Michel Van Hammestraat 9 - opname
leegstandsregister.

136

2021_CBS_00615

Omgeving/Wonen - Zandstraat 327 - opname leegstandsregister.

137

2021_CBS_00616

Omgeving/Wonen - Zandstraat 597 - opname leegstandsregister.

138

2021_CBS_00679

Omgeving/Wonen - Blankenbergse Steenweg 120 - opname
verwaarlozingsregister.

139

2021_CBS_00683

Omgeving/Wonen - Twijnstraat 6 - opname verwaarlozingsregister.

PHILIP PIERINS
140

2021_CBS_00548

Taxivergunningen - omzetting oude taxivergunning naar machtiging
standplaatstaxi (Actieve Taxi).

141

2021_CBS_00364

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

142

2021_CBS_00552

Taxivergunningen - vermindering met 1 voertuig 0000043 in de
bestaande vergunning IBP.

143

2021_CBS_00165

Toerisme - Visit Bruges - distributie stadsgids 2021.

144

2021_CBS_00720

BMCC - samenwerkingsovereenkomst BMCC - Stad Brugge - naar
gemeenteraad.

145

2021_CBS_00734

BMCC - Algemene Vergadering vzw Beurs-, Meeting- en
Congrescentrum (BMCC) - naar gemeenteraad.

146

2021_CBS_00740

BMCC - beslissingen n.a.v. 4de stuurgroepvergadering Beurs- en
Congresgebouw - kennisname.

ANN SOETE
147

2021_CBS_00445

Onderwijs - basisonderwijs - personeelsbesluiten (coronaouderschapsverloven 2019-2020).

148

2021_CBS_00581

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten.

149

2021_CBS_00500

Onderwijs - KSO - personeelsbesluiten vaste benoemingen m.i.v. 1
januari 2021.

150

2021_CBS_00539

Onderwijs - SNT - vaste benoemingen per 1 januari 2021.

151

2021_CBS_00337

Onderwijs - SCB - vaste benoemingen per 1 januari 2021 (vacante
uren uit verlofstelsels) - principebeslissing.

152

2021_CBS_00336

Onderwijs - SCB - vaste benoemingen per 1 januari 2021 (reguliere
vacante uren) - principebeslissing.

153

2021_CBS_00547

Onderwijs - goedkeuring gebruik schoolinfrastructuur Brugge Noord
- afdeling Ter Poorten - elke woensdag vanaf 1 februari 2021 door
de ZOCJES

154

2021_CBS_00584

Onderwijs - goedkeuring gebruik schoolinfrastructuur Brugge Noord
- afdeling Ter Poorten - tijdens de krokusvakantie 2021 door de
ZOCJES.

155

2021_CBS_00607

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) - schoolkalender
2021-2022 - goedkeuring - naar gemeenteraad.

156

2021_CBS_00582

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) maximumcapaciteit schooljaar 2021-2022 - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

157

2021_CBS_00456

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten (KSO) - modernisering
secundair onderwijs 2e graad - vernieuwde lessentabellen vanaf 1

september 2021 - goedkeuring - naar gemeenteraad.
158

2021_CBS_00530

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

159

2021_CBS_00510

Bevolking - verwijderen ambtelijke afvoering en inschrijving op het
referentieadres uit het bevolkingsregister - goedkeuren.

160

2021_CBS_00774

Bevolking - huwelijksjubilea maart 2021.

NICO BLONTROCK
161

2021_CBS_00746

Cultuurbeleidscoördinator – planning communicatiezuilen op de ring
voor 2021.

162

2021_CBS_00743

Cultuurbeleidscoördinator - stadsdagen in het Concertgebouw 2022.

163

2021_CBS_00578

Cultuurbeleidscoördinator - viering 50-jarig FOS 209 De Vrijbuiters
Assebroek in 2021 - ondersteuning jubileum vereniging.

164

2021_CBS_00480

Cultuurbeleidscoördinator - toelage aan de erkende Brugse
feestcomités kalenderjaar 2021.

165

2021_CBS_00593

Cultuurbeleidscoördinator - intrekken erkenning en subsidiëring
vanaf 2021 - naamswijziging Brugse culturele vereniging.

166

2021_CBS_00621

Cultuurbeleidscoördinator - verlenging regeling uitbetaling toelages
tijdens coronacrisis.

167

2021_CBS_00614

Bibliotheek - schenking Gezellearchief.

168

2021_CBS_00619

Bibliotheek - schenking van de privébibliotheek van Zuster
Hildegardis, Mireille Madou, aan de Openbare Bibliotheek Brugge.

169

2021_CBS_00191

Bibliotheek - Go Press datagebruikersovereenkomst.

170

2021_CBS_00409

Bibliotheek - jeugdboekenmaand 2021.

171

2021_CBS_00524

Bibliotheek - veiling Arenberg op 11 en 12 december 2020.

172

2021_CBS_00498

Organiseren (verhuur zalen) - vraag namens Vzw Lopen voor
Gezondheid tot kosteloos gebruik van de stadshallen van dinsdag 30
november t.e.m. zondag 5 december 2021 n.a.v. de Kerstloop.

173

2021_CBS_00516

Musea - promotiecampagnes 2021 i.k.v. raamcontract met de stad
en goedkeuren betaling 2 facturen van 2020.

174

2021_CBS_00332

Musea - goedkeuring samenwerking met kunstenaar Pieter
Chanterie voor de tentoonstelling ‘Four-poster bed in the star
lounge’ in het volkskundemuseum.

175

2021_CBS_00643

Musea - afbouw tentoonstelling 'Memling Now' in het SintJanshospitaal - tijdelijke sluiting 1-5 maart 2021.

176

2020_CBS_04847

Musea - wijziging van de kaderovereenkomst met betrekking tot
wederkerige bruiklenen tussen de Musea die lid zijn van de
koepelorganisatie Vlaamse Kunstcollectie vzw - naar gemeenteraad.

177

2021_CBS_00437

Musea - herinrichting Sint-Janshospitaal - wijze van gunnen
ontwerpteam en goedkeuring selectienota - naar gemeenteraad.

178

2021_CBS_00441

Cultuurcentrum - budgetten grote producties wegens corona
verplaatsen van 2021 naar 2022.

179

2021_CBS_00650

Archief - bruikleen kattententoonstelling stadsmuseum Ieper.

MINOU ESQUENET
180

2021_CBS_00453

PB/gebouwen - plaatsen van verduisterende gordijnen in de

Academie, Katelijnestraat 86 - toewijzing.
181

2021_CBS_00079

PB/gebouwen - restauratie romaanse torenruïne te Dudzele (deel
dak en bliksembeveiliging) - toewijzing.

182

2020_CBS_04392

PB/elektromechanica - raamcontract tot het onderhouden van
koelinstallaties - ontwerp en wijze van gunnen.

183

2020_CBS_00796

PB/elektromechanica - raamcontract tot het onderhouden van
luchtgroepen, warmtewielen en luchtkanalen - ontwerp en wijze van
gunnen - naar gemeenteraad

184

2021_CBS_00005

PB/algemeen - onderzoeksrapport i.k.v. deelname aan programma
SURE2050 - ter kennisgeving.

185

2021_CBS_00610

Klimaat en milieu - deelname Veggiechallenge van EVA vzw goedkeuren.

186

2021_CBS_00496

Klimaat en milieu - thermografische gevelscan in Assebroek.

187

2021_CBS_00706

Klimaat en milieu - Brugge als voorlopersgemeente in het pleidooi
voor een ambitieus Vlaams warmtebeleid.

188

2021_CBS_00433

Informatica - verlenging contract Swing modules 'Brugge in cijfers' goedkeuren.

189

2021_CBS_00426

Informatica - aankoop ICT-materiaal 2021 (laptops- docking-muisdraagtas) - goedkeuren.

190

2021_CBS_00629

Informatica - eHRM Selectieleidraad - naar gemeenteraad.

191

2021_CBS_00507

Informatica - Smart City Data Platform - technisch bestek goedkeuring - naar gemeenteraad.

192

2021_CBS_00625

Informatica - onderhoud dataprotector 2021 - goedkeuren.

193

2021_CBS_00624

Informatica - onderhoud F5 security 2021 - goedkeuren.

MINOU ESQUENET - FRANKY DEMON
194

2021_CBS_00641

Klimaat en milieu – samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en
Energiehuis WVI - naar gemeenteraad.

PIETER MARECHAL
195

2021_CBS_00424

IDPBW - verlengen van het huidig contract met de firma Prosafco
voor het huren, wassen en onderhouden van de werkkledij voor
diverse stadsdiensten voor een bijkomende periode van 8 maanden,
van 30 september 2020 tot 30 april 2021.

PABLO ANNYS
196

2021_CBS_00342

Werk en ondernemen – toelagereglement loopbaanbegeleiding voor
werknemers uit getroffen sectoren - naar gemeenteraad.

197

2021_CBS_00663

Werk en ondernemen - invulling De Spie.

198

2021_CBS_00577

Werk en ondernemen - overname standplaats zaterdagmarkt.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
200

2021_CBS_00506

Public relations en onthaal - luiden zegeklok in 2021.

201

2020_CBS_04098

Vergunningen - grote openluchtevenementen 2021 - principiële
goedkeuring locaties en datums.

202

2021_CBS_00560

Ombudsdienst - 3 klachten - kennisgeving en goedkeuren van de
aanbeveling.

203

2021_CBS_00358

Cel ambulante handel - Brugge centrum - braderieën,
koopweekends, gelegenheidsmarkten, shoppingdagen,
shoppingweekends, ... - vaststelling data 2021.

MERCEDES VAN VOLCEM
204

2021_CBS_00328

Openbaar domein - onthardingsproject 't Zand- ontwerp - wijze van
gunnen.

207

2021_CBS_00515

Openbaar domein - plaatsen van een drinkwaterfontein op het
Ankerplein – niet voorzien op Ankerplein, wel aan OLV-kerk.

208

2021_CBS_00649

Eigendommen - prinicipieel besluit - aankoop administratief gebouw
en garagestelplaats - Boninvest 1-3.

FRANKY DEMON
210

2021_CBS_00712

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Heidelbergstraat 124 bouwen van een garage.

211

2021_CBS_00670

Omgevingsvergunning - Assebroek - Gaston Roelandtsplein 15 - De
Lijn - adviesvraag door OVAM voor het bodemsaneringsproject
grond oude stelplaats De Lijn.

212

2021_CBS_00727

Omgevingsvergunning - Assebroek - Bloemenstraat 14 - infovraag.

213

2021_CBS_00722

Omgevingsvergunning - Dampoortstraat 106 - De Vlaamse
Waterweg nv - kappen van hakhout langs Zuidervaartje van
Damme tot Brugge-Oostkamp - negatief advies.

214

2021_CBS_00414

Monumentenzorg - Julius en Maurits Sabbestraat 69 - weigering
aanvraag Premie Historisch Buitenschrijnwerk.

PHILIP PIERINS
215

2021_CBS_00388

Toerisme - kosten ontvangsten toeristische pers en professionelen
2020 - ter kennisgeving.

MINOU ESQUENET
216

2021_CBS_00747

PB/gebouwen - NENO 2.0 Huisvesting – optimalisatie huisvesting
backoffices.

217

2021_CBS_00114

PB/gebouwen - Scharphoutsite, Scharphoutstraat 42, Lissewege aanstellen van een extern ontwerper voor de afbraak van bestaande
gebouwen en bouwen van een circulair ontmoetingscentrum,
inclusief omgevingsaanleg - ontwerp en wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

PABLO ANNYS
218

2021_CBS_00590

Werk en ondernemen – samenwerkingsovereenkomsten met de
welzijnsverenigingen i.k.v. lokale diensteneconomie - naar
gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
219

2021_CBS_00695

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 01 maart 2021 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

MERCEDES VAN VOLCEM
220

2021_CBS_00776

Algemeen bestuur/geschillen - dagvaarding gegeven aan VZW
Brugge Plus op verzoek van verschillende eigenaars en/of bewoners
van de Vismarkt - tussenkomst stad Brugge en aanstelling van een
raadsman.

FRANKY DEMON
221

2021_CBS_00780

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

222

2021_CBS_00525

Omgeving/Wonen - Zeezwaluwstraat 15 - opname
leegstandsregister.

223

2021_CBS_00777

Sportdienst - schaatsen op natuurijs in de Assebroekse Meersen.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
224

2021_CBS_00760

Algemeen directeur - Haven van Antwerpen en Zeebrugge Tweestedenakkoord one port two cities - Charter - mandaat verdere
uitwerking nieuwe samenwerking – goedkeuring – naar
gemeenteraad

MERCEDES VAN VOLCEM
225

2021_CBS_00717

Eigendommen - oproep nieuwe invulling tennis/minigolf/zwembad
Zeebrugge.

