College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 15 maart 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_01056

Politie/algemeen - gebruikersovereenkomst voor Coiseaukaai 2,
rechtervleugel, voor het inrichten van een politiemuseum goedkeuren.

2

2021_CBS_00787

Politie/algemeen - politieverordening op het oneigenlijk gebruik, het
ter beschikking stellen en verhandelen van lachgas met als doel het
bekomen van een roeseffect - goedkeuren - naar gemeenteraad.

3

2021_CBS_00732

Politie/personeelsbeheer - operationeel kader - detachering naar de
nationale politieacademie gedurende de basisopleiding officierskader
en aanstelling tot aspirant- commissaris van politie - kennisname.

4

2021_CBS_01067

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

5

2021_CBS_01070

Politie/personeelsbeheer - intrekking opruststelling van commissaris
van politie - naar gemeenteraad.

6

2021_CBS_01045

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

7

2021_CBS_01011

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van hoofdinspecteur van
politie met ingang van 01 juli 2021 - naar gemeenteraad.

8

2021_CBS_01010

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

9

2021_CBS_01072

Politie/personeelsbeheer - burgerlijke partijstelling door de stad
Brugge vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en
Schepenen voor geleden schade door de politiezone Brugge en
aanstellen van een advocaat - goedkeuren.

10

2021_CBS_01079

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

11

2021_CBS_00914

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongeval - financiële
regeling - goedkeuring – naar gemeenteraad.

12

2021_CBS_00865

Mobiliteit - rechtzetting facturen projecten verkeersveiligheid 2020.

13

2020_CBS_05093

Mobiliteit - schoolstraten op proef schooljaar 2020- 2021.

14

2021_CBS_00713

Mobiliteit - belevering Aldi Leopold Debruynestraat.

15

2021_CBS_00960

Mobiliteit - Heidelbergstraat - plaatsen punctuele verlichting t.h.v.
oversteek Kloosterhof.

16

2021_CBS_00959

Mobiliteit - Kusttramhalte Zeebrugge Strandwijk.

17

2021_CBS_01018

Mobiliteit - herbevestiging goedkeuring gebruik mobiele ANPRcamera's voor parkeerhandhaving - naar gemeenteraad.

18

2021_CBS_01059

Vergunningen - openluchtconcerten Brugse Muziekkorpsen 2021.

19

2021_CBS_00890

Vergunningen - WK Wielrennen - principiële beslissing betreffende
randanimatie.

20

2021_CBS_00923

Diversiteitsdienst - subsidiëring van Brugse holebi- en
transgenderverenigingen - werkjaar 2020 - goedkeuren.
1

21

2021_CBS_00920

Diversiteitsdienst - toelage 2021 Rode Kruis Opvangcentrum Brugge
- goedkeuren.

22

2021_CBS_00862

Diversiteitsdienst - toelage 2021 federaties FMDO en FZO-VL goedkeuren.

23

2020_CBS_03656

Diversiteitsdienst - non-discriminatieclausule - naar gemeenteraad.

24

2021_CBS_00371

Europese cel - EFRO-project 'VLOED' Voorspellingen Lokale
Ondernemers en Economie voor Drukte: kennisname goedkeuring
en ondertekening partnerschapsovereenkomst - naar
gemeenteraad.

25

2021_CBS_01122

Europese cel - kennisname resultaat audit Europees project
See2Do! en terugbetaling subsidiebedrag voor specifieke kost.

26

2021_CBS_00735

Hoofdcoördinator - aanpassing overeenkomst schuilhuisjes ten
gevolge van het nieuw Openbaar Vervoerplan in het kader van het
decreet Basisbereikbaarheid - naar gemeenteraad.

MATHIJS GODERIS
27

2021_CBS_00861

Preventiedienst - uitbetaling toelage 2020 +
samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Brugge en de CBE
open-school Brugge-Oostende-Westhoek 2021-2024 - naar
gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
28

2021_CBS_01052

Openbaar domein - raamcontract herstellingen en onderhoud
onkruidbranders - tweede verlenging.

29

2021_CBS_01002

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

30

2021_CBS_00597

Openbaar domein - aankoop van chassis met containerhaak –
ontwerp – wijze van gunnen.

31

2021_CBS_01036

Openbaar domein - raamovereenkomst voor de aankoop van
koudasfalt en toebehoren (2021-2024) - ontwerp - wijze van
gunnen.

32

2021_CBS_01065

Openbaar domein - inventarisatie van nachtvlinders in de domeinen
Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnen, Gemene Weidebeek, Blauwe
Toren en Duivekeetbos.

33

2021_CBS_01118

Openbaar domein - wandellussen bewegwijzering.

34

2021_CBS_00376

Openbaar domein - leveren en plaatsen van een strandcabine voor
natuureducatie in Zeebrugge - aanvaarde factuur - toewijzing.

35

2021_CBS_01060

Financiën/PBB - interne kredietaanpassingen 2021/2.

36

2021_CBS_01127

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

37

2021_CBS_01123

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

FRANKY DEMON
38

2021_CBS_01084

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

39

2021_CBS_01088

Omgevingsvergunning - Centrum - Gouden-Handrei - Brugge Plus
VZW - bouwen van tijdelijk paviljoen in het kader van Triënnale
Brugge 2021.
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40

2021_CBS_01153

Omgevingsvergunning - Centrum - Sint-Annarei - Verversdijk Brugge Plus - bouwen van een tijdelijke textielinstallatie in het
kader van Triënnale Brugge.

41

2021_CBS_01034

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

42

2021_CBS_01148

Omgevingsvergunning - Centrum - Ter Pannestraat 6 - slopen
bestaande bebouwing, bouwen meergezinswoning en exploiteren
geothermische warmtepomp en hoogspanningscabine.

43

2021_CBS_01089

Omgevingsvergunning - Centrum - Gulden-Vlieslaan 12 verbouwen eengezinswoning (regularisatie).

44

2021_CBS_01117

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Peraltastraat 69-71 en 61 Geal bvba - plaatsen van een gascabine, bloemsilo, transfo en
vetvangput bij en in een loods en veranderen en uitbreiden van de
exploitatie van een pannenkoekenbedrijf.

45

2021_CBS_01083

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Pathoekeweg 212 - Geldof P.
nv / Rursus nv - veranderen van een houtverwerkend
recyclagebedrijf - adviesvraag Deputatie - ongunstig advies.

46

2021_CBS_01092

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Boompieperstraat 20 oprichten van een tuinhuis.

47

2021_CBS_01107

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Krakeleweg 57- 59-63 Corneillie nv - bouwen burelen en uitbreiden exploitatie
afvalstoffenbedrijf (toevoeging percelen B.O.F. Invest) kennisname beslissing Deputatie - voorwaardelijk vergund.

48

2021_CBS_01149

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Dokwerkersstraat 10 uitbreiden van het terras eerste verdieping.

49

2021_CBS_01095

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Emile Bethuynelaan 5 bouwen van een eengezinswoning - kennisname beslissing
Deputatie na arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen voorwaardelijk vergund.

50

2021_CBS_01102

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Spoorwegstraat 14 Campus Ter Groene Poorte - bouwen en exploiteren van een
hoogspanningscabine bij een school - adviesvraag POVC voorwaardelijk gunstig.

51

2021_CBS_01100

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Lijsterbeekstraat 34 verbouwen van bestaande eengezinswoning.

52

2021_CBS_01103

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Gustaaf Baertstraat 2 slopen van bijgebouw + beperkte uitbreiding woning.

53

2021_CBS_01094

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Zandstraat 333 - Verstraete
nv - slopen en herbouwen van een eengezinswoning - kennisname
beslissing Deputatie (beroepsprocedure) - weigering.

54

2021_CBS_01128

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Dirk Martensstraat 3B & 4 Bultynck Kindt architecten - inrichten KMO-units met beperkte
oppervlakte en bijhorende kantoren (aanvraag stedenbouwkundig
attest) - voorwaardelijk gunstig attest.

55

2021_CBS_01096

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Gistelse Steenweg 154-156 verbouwen van een winkelruimte tot appartement in een bestaand
appartementsgebouw.

56

2021_CBS_01027

Omgevingsvergunning - Assebroek - Molenstraat 130 - Novus
Construct - bouwen van 5 woningen (groepswoningbouwproject) 3

kennisname beslissing Deputatie na arrest Raad voor
Vergunningsbetwistingen - weigering.
57

2021_CBS_01098

Omgevingsvergunning - Assebroek - Antonis de Rooverestraat 11 aanleggen van een oprit in de zijtuinstrook - weigeren.

58

2021_CBS_01093

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - De Waterwilgen 21 - bouwen
van een nieuwe vrijstaande eengezinswoning met carport na sloop
van de bestaande bebouwing.

59

2021_CBS_01113

Omgevingsvergunning - Lissewege - Patentestraat - opvullen van
een gracht met een lengte van 200 meter en verbreden te ruimen
gracht ter compensatie.

60

2021_CBS_01104

Omgevingsvergunning - Dudzele - Dudzeelse Steenweg 650 plaatsen van ooievaarsnest.

61

2021_CBS_00685

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Feestcomité
Sint-Kruis voor een afwijking op de geluidsnormen tijdens het
evenement 'Sint-Kruis Kermis' op zaterdag 18 en zondag 19
september 2021.

62

2021_CBS_00957

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Feestcomité De
Verloren Hoek voor een afwijking op de geluidsnormen voor
optredens op de Verloren Hoek Feesten van 24 juli tot 27 juli 2021.

63

2021_CBS_00654

Omgeving - Handhaving - Potterierei 36 - vervangen
buitenschrijnwerk zonder omgevingsvergunning - ongunstig.

64

2021_CBS_00937

Omgeving - Handhaving - Raamstraat 71 (studio gelijkvloers) BVBA Elan Vital - onvergunde vakantiewoning binnenstad ongunstig.

65

2021_CBS_00941

Omgeving - Handhaving - Waalsestraat 39 - uitvoeren van
vergunningsplichtige werken zonder vergunning aan inventarispand
- ongunstig.

66

2021_CBS_00768

Monumentenzorg - restauratietoelage – uitbetaling subsidiebedrag
Kunstige Herstelling - Vrijheidsstraat 113 - definitieve toekenning naar gemeenteraad.

67

2021_CBS_01044

Sportdienst - erkenning als Brugse sport-/ontspanningsvereniging:
BSC Brugge Braves en vzw Nowedo.

68

2021_CBS_01062

Sportdienst - Jan Breydelstadion - betonherstellingen.

69

2021_CBS_01071

Sportdienst - realisatie en samenwerkingsovereenkomst
Kasteelbossen loopomloop - naar gemeenteraad.

70

2021_CBS_01163

Omgeving/Wonen - Pottenmakersstraat 20 - schrapping
leegstandsregister.

71

2021_CBS_01162

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

72

2021_CBS_01051

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

PHILIP PIERINS
73

2021_CBS_00935

Toerisme - realisatie nieuwe website Visit Bruges - naar
gemeenteraad.

74

2021_CBS_01086

Toerisme - deelname Vlaams Stimulusprogramma - naar
gemeenteraad.

75

2021_CBS_01073

Taxivergunningen - VVB-dienst - kennisname van stopzetting VVBdienst Taxi John BV.
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ANN SOETE
76

2021_CBS_01043

Bevolking - toekennen niet-mededeelbaar adres - goedkeuren.

77

2021_CBS_01157

Onderwijs - KSO - personeelsbesluit - hervaststelling individuele
opdracht van vastbenoemd personeel schooljaar 2020-2021.

78

2021_CBS_00927

Onderwijs - Conservatorium en Academie DKO en KSO salarisschalen m.i.v. 1 januari 2021 van niet-subsidieerbaar
personeel.

79

2021_CBS_01057

Onderwijs - Academie voor Schone Kunsten-DKO principebeslissing - aanvraag Kunstkuur schooljaar 2021-2022.

NICO BLONTROCK
80

2021_CBS_00955

Bibliotheek - tijdelijke overname van ondersteuningstaken Vubissoftware door Infor.

81

2021_CBS_00975

Cultuurcentrum - leveren van omroepsysteem voor de
Stadsschouwburg - ontwerp - wijze van gunnen - goedkeuren.

82

2021_CBS_01175

Musea - tijdelijke bruikleenvragen - deels toestaan, deels negatief goedkeuren.

83

2021_CBS_01114

Musea - affichage in ondergrondse parkings Brugge.

84

2021_CBS_01106

Musea - Triënnale 2021 - organisatie transport voor tentoonstelling:
‘Disentanglement’ van kunstenaar Laura Splan, geïntegreerd in de
vaste collectie van Museum O.L.V. ter Potterie.

MINOU ESQUENET
85

2021_CBS_00351

Klimaat en milieu - overeenkomst met provincie West- Vlaanderen
binnen Interprovinciaal Kenniscentrum Milieu - naar gemeenteraad.

86

2021_CBS_00011

Klimaat en Milieu - subsidie voor campagne Proximity - naar
gemeenteraad.

87

2021_CBS_00867

Klimaat en milieu - verderzetten en uitbreiden
samenwerkingsovereenkomst met vzw Brugge Geeft Energie (BGE!)
voor de periode 2021-2024 - naar gemeenteraad.

88

2021_CBS_01125

Klimaat en milieu - stroomgebiedbeheerplannen voor periode 20222027.

89

2021_CBS_01087

Informatica - Smart City Data Platform - kandidatuurstelling goedkeuring.

90

2021_CBS_01024

PB/gebouwen - aanstelling van een ontwerper voor het bouwen van
een sportcentrum met omgevingsaanleg in het Sportpark
Gemeneweidestraat te Koolkerke - goedkeuring lastvoorwaarden en
gunningswijze - naar gemeenteraad.

91

2021_CBS_01069

PB/gebouwen - nieuw multifunctioneel complex Xaverianen goedkeuring verrekening 2 (ingeschatte eindafrekening) - naar
gemeenteraad.

92

2019_CBS_05188

PB/gebouwen - restauratie van het orgel in de Onze- LieveVrouwekerk, Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid - ontwerp en wijze
van gunnen - naar gemeenteraad.

93

2021_CBS_00766

PB/elektromechanica - vervanging veldverlichting door
energiezuinige, dimbare LED-armaturen op krachtbalvelden in
Brieversweg 369 - ontwerp en wijze van gunnen.

94

2021_CBS_00783

PB/elektromechanica - renovatie van hoogspanningscabine 7048 in

5

Biekorf, Naaldenstraat 1, Brugge - naar gemeenteraad.
95

2021_CBS_00558

PB/schoonmaak - instappen in het raamcontract OCMW tot het
leveren van hygiënische papierwaren.

PIETER MARECHAL
96

2021_CBS_01026

Personeel & organisatie - cluster cultuur/musea - ontslag
huisbewaarder in contractueel verband - ratificatie.

97

2021_CBS_01143

Personeel & organisatie - decretale graden - functieomschrijving
financieel directeur - naar BOC/BAOC.

PABLO ANNYS
98

2021_CBS_01080

Strategische cel - ecologische en duurzame shoppingroute Brugge
2021.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
99

2020_CBS_05094

Mobiliteit - evaluatie proefperiode zachte knip Xaverianen.

MATHIJS GODERIS
100

2021_CBS_00995

Jeugddienst - meerwerk indoor skatepark - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
101

2021_CBS_00627

Openbaar domein - aankoop, leveren en lossen van zit- en
plantenbakelementen voor het Jan Van Eyckplein - aanvaarde
factuur - toewijzing.

102

2021_CBS_00710

Openbaar domein - Edgard De Smedtplantsoen - sanering van
asbest verontreinigde grond - meerkosten - naar gemeenteraad.

103

2021_CBS_01019

Eigendommen - Rozendal 25-27 - Caaap nv - vraag tijdelijke huur
van half maart 2021 tot einde 2022 - maximaal tot half 2023 - voor
aannemer inbreidingsproject Groenestraat - niet op ingaan.

104

2021_CBS_01078

Eigendommen - verzoek Boudewijnpark - kwijtschelding
erfpachtvergoeding – niet op ingaan.

FRANKY DEMON
105

2021_CBS_01099

Omgevingsvergunning - Centrum - Artoisstraat 1 - regulariseren
van een terrasconstructie gedeeltelijk op openbaar domein weigeren.

106

2021_CBS_01154

Omgevingsvergunning - Centrum - Leeuwstraat 9 - regulariseren
van gastenkamer.

107

2021_CBS_01091

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Brusselstraat 42- 44 Immobiliënvennootschap Erasmus-Gebouwen - bouwen van 11
appartementen na afbraak van 2 bestaande appartementsgebouwen
en inrichten van parkeergelegenheden.

108

2021_CBS_00673

Sportdienst - organisatie strandreddingsdienst Zeebrugge zomer
2021 + uitbreiding.

PHILIP PIERINS
109

2021_CBS_00609

Toerisme - Kerstmarkt 2021 - overeenkomst Brugs Handelscentrum
6

- goedkeuring - naar gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
110

2021_CBS_01004

Cultuurbeleidscoördinator - aanbesteding Wintergloed 2021 verslag selectiefase en goedkeuring bestek.

PIETER MARECHAL
111

2021_CBS_00931

Cluster klant - klantgerichte en gebiedsgerichte dienstverlening visienota.

PABLO ANNYS
112

2021_CBS_01158

Werk en ondernemen - openstellen standplaatsen ambulante handel
Zeebrugge-Bad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
113

2021_CBS_01173

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 29 maart 2021 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

114

2021_CBS_00626

Secretarie - gemeenteraad - fractietoelagen - controle van de
aanwending van de fractietoelagen uitbetaald in 2020 en
vaststelling van de uit te betalen bedragen voor 2021.

115

2021_CBS_01007

Politie/middelenbeheer - uitbreiden opslagcapaciteit server voorstel - toewijzen.

116

2021_CBS_01039

Politie/middelenbeheer - aankoop 4 dienstvoertuigen - voorstel wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

117

2021_CBS_00566

Vergunningen - Triënnale Brugge van 8 mei t.e.m. 24 oktober 2021
in de binnenstad.

118

2021_CBS_01166

Vergunningen - vraag van House of Time voor de organisatie van
'inloopdemo vershout' op de Kruisvest op zaterdag 27 maart 2021 geen toelating.

MERCEDES VAN VOLCEM
119

2021_CBS_00886

Openbaar domein - raamovereenkomst aanpassing bushaltes
(2021-2024) - ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

120

2021_CBS_00587

Openbaar domein - raamovereenkomst onderhoud betonwegen
(2021 - 2024) – ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

121

2020_CBS_04343

Openbaar domein - raamovereenkomst voor het herstellen van
kleinschalige verhardingen - ontwerp - wijze van gunnen - naar
gemeenteraad.

122

2021_CBS_01028

Openbaar domein - heraanleg Damse Vaart-Zuid - ontwerp en wijze
van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
124

2021_CBS_01202

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

125

2021_CBS_01160

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint-Paulusstraat 2 Kerkfabriek Sint-Pieter - uitbreiden van bestaande Sint-Pauluskerk
& exploiteren stookinstallatie.

MINOU ESQUENET
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126

2021_CBS_00947

Klimaat en milieu - nieuw afvalbeleidsbeleidsplan - naar
gemeenteraad.

127

2021_CBS_00526

Klimaat en milieu - retributiereglement op de verkoop van
vuilniszakken, compostvaten, het inzamelen van restafval via
ondergrondse containers en het ophalen van bepaalde
huishoudelijke afvalstoffen - wijziging retributiereglement - naar
gemeenteraad.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
128

2021_CBS_01201

Vergunningen - vraag van de Sportdienst Brugge voor het plaatsen
van een beweegcontainer in de Gentele wijk te Sint-Pieters van 31
maart t.e.m. 30 juni 2021.

129

2020_CBS_04546

Vergunningen - vraag van Isomundo vzw voor de organisatie van de
officieuze start op 't Zand van de Int. Paracycling Classics Ronde in
Vlaanderen op zondag 2 mei 2021.

PHILIP PIERINS
130

2021_CBS_01249

Toerisme - heropening infokantoren toerisme.

NICO BLONTROCK
131

2021_CBS_01230

Vergunningen - organisatie Klinkende Kroegen - uitbreiden
concertlocaties met 2 extra woensdagavonden.

DIRD DE FAUW
133

2021_CBS_00972

Politie/middelenbeheer - aankoop van 3 politiemotorfietsen voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

FRANKY DEMON
134

2021_CBS_01258

Omgeving - Handhaving - Koning Leopold II-laan 11 - NV NOVUS het plaatsen van 4 aircotoestellen in strijd met de vergunning nieuwe aanstelling raadsman.

8

