College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 2 april 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_01425

Politie/algemeen - vergunningsbesluit gebruik stroom via palen van
de NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven ten behoeve van de
camerabewaking in Zeebrugge - goedkeuren.

2

2021_CBS_01320

Politie/financieel beheer - begrotingswijziging 1 2021 -vaststelling naar gemeenteraad.

3

2021_CBS_01307

Politie/financieel beheer - jaarrekening 2020 Politiezone Brugge vaststelling - naar gemeenteraad.

4

2021_CBS_01423

Politie/middelenbeheer - huren handterminals met bijhorende
printer - toewijzing.

5

2021_CBS_01305

Politie/middelenbeheer - aanschaffen van laadkaarten voor
elektrische voertuigen - voorstel - toewijzen.

6

2021_CBS_01370

Politie/middelenbeheer - aankoop scanner voor Archipol systeem voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2021_CBS_01377

Politie/middelenbeheer - aankoop 2 bijkomende audiovisuele
schermen Politiehuis - voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring naar gemeenteraad.

8

2021_CBS_01393

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

9

2021_CBS_01483

Politie/personeelsbeheer - uitvoering uitgaande mobiliteit 2020-05
van operationeel kader - basiskader - eerste inspecteur van politie per 1 juli 2021 - kennisname.

10

2021_CBS_01254

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

11

2021_CBS_01250

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

12

2021_CBS_01479

Politie/arbeidsongevallen - consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

13

2021_CBS_00289

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement zone 30
schoolomgevingen - goedkeuren.

14

2021_CBS_00306

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen GemeneweidewegZuid/Paalbos - goedkeuren.

15

2021_CBS_00303

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement Oude Pastoriestraat goedkeuren.

16

2021_CBS_01424

Politie/verkeerszaken - tijdelijke politieverordening betreffende het
verkeer naar aanleiding van de Elfstedenronde -naar gemeenteraad.

17

2021_CBS_01017

Mobiliteit - aanpassing retributiereglement – naar gemeenteraad.

18

2021_CBS_01014

Mobiliteit - invoeren blauwe zone Zeebrugge.

19

2021_CBS_01150

Mobiliteit - bevraging Vijversdreef.

20

2021_CBS_00869

Mobiliteit - invoeren zone 30 in Kruisabele.

21

2021_CBS_01357

Mobiliteit - onderhandelingsprocedure betreffende aankoop en
onderhoud van elektrische dienstfietsen ten behoeve van de Stad
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Brugge - gunnen.
22

2021_CBS_00781

Vergunningen - vraag van Kaai 1 voor het uitbaten van een pop-up
zomerbar aan de Kolenkaai van vrijdag 1 mei t/m zaterdag 27
augustus 2021 van 11 u tot 22 u.

23

2021_CBS_00855

Vergunningen - vraag van De Republiek voor het organiseren van
Lange Tafel SerVies in het Koningin Astridpark, op zondag 16 mei
2021 van 14u tot 17u.

24

2021_CBS_00701

Vergunningen - vraag van BRO.GO Sports en Events vzw organiseren van de Triatlon Jabbeke met een kleine doorgang over
Brugs grondgebied op zondag 1 augustus 2021.

25

2021_CBS_00928

Vergunningen - vraag van Comité voor Initiatief Brugge vzw voor
het organiseren een tweedehands boekenmarkt langs de
Steenhouwersdijk en Groenerei elk eerste weekend van juni, juli,
augustus en september 2021.

26

2021_CBS_01215

Vergunningen/terrassen - vraag van tot het uitstallen van een
terras aan nieuwe horecazaak LivingBar in Philipstockstraat 3.

27

2021_CBS_01186

Vergunningen/uitstallingen - vraag van
voedingswinkel/slagerij/bakkerij "YK Afghaanse bakkerij",
Smedenstraat 31, tot het uitstallen van groenten en fruit tegen de
gevel.

28

2021_CBS_01196

Diversiteitsdienst - fietscursus voor volwassenen - goedkeuren.

29

2021_CBS_00708

Europese cel - kennisname goedkeuring subsidie 'Space Tinder' stadsvernieuwing ‘Digitale en sociaal-gedreven innovatie ter
versterking van de stedelijke economie’.

30

2021_CBS_00769

Europese cel - EU SHIFFT - verhoging budget door gedeeltelijke
inkanteling De Schakelaar (energiescans) d.d. 1/01/2021 en 6
maand verlenging project tot 31/03/2023.

31

2021_CBS_01312

Strategische cel - kandidaatstelling Stad Brugge oproep
klimaatproject Provincie West-Vlaanderen.

32

2021_CBS_00334

Strategische cel - Buurt aan de beurt – krijtlijnen vervolgconcept principiële goedkeuring.

34

2021_CBS_01286

Cel ambulante handel - Hobby Club - organiseren vaneen antiek &
rommelmarkt op 't Zand op zondag 9 mei en zondag 13 juni 2021 geen toelating.

35

2021_CBS_00889

Cel ambulante handel - vzw Brugse Zandfeesten West-Brugge organisatie van de Zandfeesten (brocante-, curiosa-, ambachten-,
rommelmarkt) op zondagen 4 juli, 1 augustus en 26 september
2021 telkens vanaf 6u tot 18u op 't Zand en omgeving.

36

2021_CBS_01414

GAS - jaarverslag 2020 - kennisgeving aan de gemeenteraad.

37

2021_CBS_01359

Ombudsdienst - mededeling jaarverslag 2020 van de Ombudsman naar gemeenteraad.

38

2021_CBS_01352

Ombudsdienst - verspreiding jaarverslag 2020 dienst Ombudsman
van de Stad Brugge.

39

2021_CBS_01180

Public relations en onthaal – herdenkingsplechtigheid Victory Day zaterdag 8 mei 2021 - 11u.

MATHIJS GODERIS
40

2021_CBS_00863

Jeugddienst - Jong Ding aanvraag Try Out Culture Crossing,
Modeproject The Box, Kunsthumaniora en Radio Binnenstad.
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41

2021_CBS_01090

Jeugddienst - goedkeuren ranglijst en selectie deelnemende scholen
projectsubsidie en traject in 2021 van ‘Vergroen je speelplaats'.

42

2021_CBS_01232

Preventiedienst - overeenkomst werkingsjaar 2020-2021 aangaande
de subsidiëring van de projecten ter omkadering van alternatieve
gerechtelijke maatregelen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM
43

2021_CBS_01376

Openbaar domein - Damse Steenweg - verbeteren van bestaande
fietspad.

44

2021_CBS_00655

Openbaar domein - raamovereenkomst afsluitingen -tweede
verlenging.

45

2021_CBS_01077

Openbaar domein - groenaanleg Kraanplein - aanvaarde factuur toewijzing.

46

2021_CBS_00954

Openbaar domein - Koolkerke speelplein en vlindertuin - toewijzing.

47

2021_CBS_00407

Openbaar domein - opkuis Blauwe Toren – aanvaarde factuur toewijzing.

48

2021_CBS_01063

Openbaar domein - raamovereenkomst zand en steenslag - perceel
2: leveren steenslag - extra budget.

49

2021_CBS_01311

Openbaar domein - openbare verlichting rond punt DoornhutMoerkerkse Steenweg.

50

2020_CBS_05022

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

51

2021_CBS_00816

Eigendommen - vergunningsakte Orange Belgium NV - zendmast
site brandweerkazerne, Walweinstraat 20 - goedkeuren.

52

2021_CBS_01259

Eigendommen - inhuur gronden Zwaanhofstraat Cathemgoed goedkeuring ontwerpovereenkomst.

53

2021_CBS_01382

Eigendommen - bruikleen Gentpoort - Gidsenbond.

54

2021_CBS_01460

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

55

2021_CBS_01464

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

56

2021_CBS_01372

B-punt - Algemeen bestuur/geschillen - verkoop Hof Sebrechts factuur GD&A advocaten.

57

2021_CBS_01375

Algemeen bestuur/geschillen - Goetinck nv - werken
politiecommissariaat Kartuizerinnenstraat 4 - aanstelling van een
raadsman.

FRANKY DEMON
58

2021_CBS_01428

Omgevingsvergunning - Centrum - Smedenstraat 3 - regulariseren
van een opschrift en een haaks bord.

59

2021_CBS_01445

Omgevingsvergunning - Centrum - Walweinstraat 20 - Orange
Belgium - plaatsen van antennes + verplaatsen van bestaande
antenne - kennisname beslissing Departement Omgeving voorwaardelijk vergund.

60

2021_CBS_01442

Omgevingsvergunning - Centrum - Nieuwe Gentweg 8-32 - Mintus renoveren en herindelen van bestaande godshuizen.

61

2021_CBS_01481

Omgevingsvergunning - Centrum - Zonnekemeers 16 en 18 bouwen van een meergezinswoning, slopen bestaande gebouwen en
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exploiteren warmtepompen - kennisname ontvankelijk en volledig
verklaring.
62

2021_CBS_01314

Omgevingsvergunning - Centrum - Academiestraat 2 - Resto Julie verbouwen met functiewijziging en exploiteren resto/bistrot 'Resto
Julie' - kennisname beslissing deputatie beroepsprocedure vergunning toekennen - geen beroep aantekenen.

63

2021_CBS_01458

Omgevingsvergunning - Centrum - Gulden-Vlieslaan 11 - wijzigen
functie van een deel van de eengezinswoning naar 3 gastenkamers.

64

2021_CBS_01313

Omgevingsvergunning - Centrum - Rodestraat 34 - Trendy Living renoveren van de voorgevel - kennisname beslissing deputatie
beroepsprocedure - vergunning toekennen

65

2021_CBS_01441

Omgevingsvergunning - Centrum - Kastanjeboomstraat 15 - OCMW
Brugge - verbouwen en renoveren van eengezinswoning.

66

2021_CBS_01349

Omgevingsvergunning - Centrum - Waggelwaterstraat8 - BVBA
ENoRa - exploiteren van een onbemand CNG- tankstation (aardgas)
- hernieuwing - kennisgeving beslissing Provincie West-Vlaanderen geen beroep indienen.

67

2021_CBS_01448

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Ruddershove 4 - OCMW
Brugge - inrichten van een overkapping.

68

2021_CBS_01412

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Kleine Pathoekeweg 82 Umicore Specialty Materials - uitbreiden exploitatie en uitvoeren
aanpassingswerken - kennisnamebeslissing Deputatie voorwaardelijk vergund.

69

2021_CBS_01446

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint-Pieterskaai 11-12 Didier Dereeper - bouwen garages en fietsenstalling.

70

2021_CBS_01431

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Pathoekeweg 74 - Varo
Energy Tankstorage - tweede adviesvraag van de Provincie n.a.v.
een gewijzigde projectinhoudversie bij een omgevingsvergunning veranderen en exploiteren van eenbrandstoffendepot.

71

2021_CBS_01476

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Lodewijk Coiseaukaai 2 - Stad
Brugge - omvormen van een bestaandevrachtwagenparking tot
randparking 122 personenwagens.

72

2021_CBS_01454

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Britse Kaai 10-12 - Seaport
Shipping and Trading - bouwen bureel met loods en exploiteren
bedrijf voor op- en overslag bulkgoederen - kennisname beslissing
Deputatie - voorwaardelijk vergund.

73

2021_CBS_01477

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef/Sint-Kruis - ter hoogte van
Dambrug (Damse Vaart) - Provincie West- Vlaanderen - inrichten
van onthaalplein Provinciedomein Damse Vaart (herinrichten
gronddam en aanleggen steiger - fase 2) - adviesvraag
Departement Omgeving.

74

2021_CBS_01455

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Legeweg 98 - Woningbouw
Blomme - bouwen meergezinswoning en uitvoeren bronbemaling.

75

2021_CBS_01421

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Legeweg 65 - wijzigen
functie van eengezinswoning naar kantoor (vrij beroep).

76

2021_CBS_01468

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Gistelse Steenweg 218 Franco Building - verbouwen bestaande woning en bouwen tuinhuis kennisname beroep Deputatie.

77

2021_CBS_01432

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Dianadreef - bouwen van
een eengezinswoning.
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78

2021_CBS_01437

Omgevingsvergunning - Sint-Michiels - Wagenbruggelaan 85 Huisartsenpraktijk Wagenbrugge -uitbreiden huisartsenpraktijk.

79

2021_CBS_01444

Omgevingsvergunning - Assebroek - Sint- Katarinastraat 105 Huisbouw Vanhaverbeke - verbouwen en uitbreiden van bestaande
eengezinswoning.

80

2021_CBS_01440

Omgevingsvergunning - Assebroek - Gulden- Peerdenstraat 141 HEMY - regulariseren verbouwing van een eengezinswoning van het
tweegeveltype.

81

2021_CBS_01443

Omgevingsvergunning - Assebroek - Sint- Kristoffelstraat 133 vervangenvan twee voordeuren.

82

2021_CBS_01439

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Fortuinstraat 58 - verbouwen
en uitbreiden van een eengezinswoning en inrichten van een
praktijk (functiewijziging).

83

2021_CBS_01429

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Marcus Laurinstraat 7 afbreken van vrijstaand bijgebouw (tuinberging), verlagen muren
en plaatsenvan raam in zijgevel hoofdgebouw - weigeren.

84

2021_CBS_01418

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Brieversweg 115 - renoveren
en uitbreiden van eengezinswoning na slopen bestaande
aanbouwen.

85

2021_CBS_01434

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Watervlietstraat - verbouwen
en uitbreiden van een vrijstaandegarage.

86

2021_CBS_01478

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Leopold Debruynestraat 27 slopen bestaandeconstructie en bouwen nieuwe veranda.

87

2021_CBS_01474

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Julius Delaplacestraat 124 verbouwen vanbestaande eengezinswoning - weigeren.

88

2021_CBS_01378

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Engelendalelaan 1 - Jokkebrok
BVBA - bouwen van meergezinswoning (2 volumes voor 5
wooneenheden) met bovengrondse parkeerplaatsen en
fietsenstalling - kennisname beroep & adviesvraag Deputatie.

89

2021_CBS_01496

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - 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 - adviesvraag POVC nav wijzigingsverzoek
(beroepsprocedure).

90

2021_CBS_01420

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Maalse Steenweg325 - NV
Belgian Shell - exploiteren tankstation.

91

2021_CBS_01472

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Barlenhuisstraat 1 - Gassco AS
- veranderen exploitatie Zeepipe Terminal (ontvangsstation gas) en
verplaatsen magazijn - adviesvraag.

92

2021_CBS_01473

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Stationsweg 37 - verbouwen
van een opbergschuur naar een eengezinswoning.

93

2021_CBS_01451

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Evendijk-West 24 - verbouwen
van een bestaande eengezinswoning.

94

2021_CBS_01461

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Henri Victor Wolvensstraat 3 NV FLUXYS BELGIUM/NV Fluxys LNG - uitbreiding en verandering
van de LNG-terminal - kennisname beslissing Vlaamse Regering.
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95

2021_CBS_01290

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - P. VandammesluisZeebrugge
(deurkamer 1) - NV HYE - uitvoeren bemaling nav renovatiewerken
- vervolgfase - kennisgeving beslissing Departement Omgeving.

96

2021_CBS_01435

Omgevingsvergunning - Lissewege - Stationsstraat 14 -BOFAS bodemsaneringsproject - adviesvraag OVAM.

97

2021_CBS_01499

Omgevingsvergunning - Lissewege - Zeebruggelaan 47 - aanleggen
van een nieuwe verharding in de achtertuin - kennisname beslissing
Deputatie (beroepsprocedure).

98

2021_CBS_01450

Omgeving/Wonen - Jagersstraat 56 - opname
verwaarlozingsregister.

99

2021_CBS_01322

Omgeving/Wonen - Baron Ruzettelaan 74 bus 21 - opname
leegstandsregister.

100

2021_CBS_01469

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

101

2021_CBS_00188

Monumentenzorg - Gulden Vlieslaan 19 – principiële goedkeuring
subsidie Kunstige Herstelling en goedkeuring restauratiedossier.

102

2021_CBS_01142

Monumentenzorg - Komvest 29 - principiële goedkeuring
stadssubsidie Kunstige Herstelling.

103

2021_CBS_01289

Monumentenzorg - Potterierei 97 - principiële goedkeuring subsidie
Kunstige Herstelling.

104

2021_CBS_01318

Sportdienst - impulssubsidie WK Wielrennen 2021 - toekenning
ondersteuning.

105

2021_CBS_01152

Sportdienst - 'Wij Kunnen fietsen' - leren fietsen voorkleuters i.k.v.
WK Wielrennen 2021- goedkeuren.

106

2021_CBS_00156

Sportdienst - ter kennisgeving - bestendiging SportKompas met
nieuwe partner Sport Vlaanderen voor deperiode 2022-2025.

107

2021_CBS_01391

Sportdienst - 4e editie Internationale yogadag 2021 - goedkeuring
voor uitwerking online editie - vastleggen kredieten.

108

2021_CBS_01361

Sportdienst - werkingsbijdrage IKWV 2021 - uitbetalen en voorzien
tekort.

109

2021_CBS_01198

Sportdienst - verordening zomerzwemmen in de Damse Vaart 20202025 - naar gemeenteraad.

110

2021_CBS_01294

Sportdienst - ter kennisgeving - werkzaamheden tijdens sluiting
Interbad.

PHILIP PIERINS
111

2021_CBS_01279

Toerisme - Focus/WTV 2021 zomeractie - goedkeuren.

112

2021_CBS_01124

Toerisme - Visit Bruges - goedkeuring copywriting via aanvaarde
factuur.

113

2021_CBS_01360

Taxivergunningen - kennisname van stopzetting oude VVBvergunning - Schoonbaert Patrick.

114

2021_CBS_01120

Taxivergunningen - overname Taxi Vini vof (interne zaakvoerderwissel+ adreswijziging) - Vergunning IBP & machtiging
standplaatstaxi.

115

2021_CBS_01394

Taxivergunningen - omzetting oude taxivergunning naar machtiging
standplaatstaxi's.
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ANN SOETE
116

2021_CBS_00410

Onderwijs - investeren in informatica-infrastructuur viaraamcontract
dienst informatica.

117

2021_CBS_01351

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

118

2021_CBS_01264

Onderwijs - SCB - personeelsbesluiten.

119

2021_CBS_00350

Onderwijs - SCB - vaste benoemingen per 01 januari 2021
(verlofstelsels).

120

2021_CBS_00349

Onderwijs - SCB - vaste benoemingen per 01 januari 2021
(reguliere vacante uren).

121

2021_CBS_01055

Onderwijs - opstart van een openbare procedure voor het geregeld
leerlingenvervoer van de stedelijke basisscholen - naar
gemeenteraad.

NICO BLONTROCK
122

2021_CBS_01297

Musea - zomerbeiaardseizoen 2021.

123

2021_CBS_01408

Musea - archeologietentoonstelling Gruuthusemuseum - gunnen
ontwerp en uitvoering tentoonstelling.

124

2021_CBS_01383

Musea - promotiecampagnes 2021/fase 2/i.k.v. raamcontract met
de stad.

125

2021_CBS_01390

Musea - tentoonstellingsprogrammatie 2022.

126

2021_CBS_01356

Archief - Goeiendagprijs 2021 - principe.

127

2021_CBS_01367

Archief - goedkeuren schenkingsovereenkomst van het archief van
de Stichting Arthur Vandendorpe vzw.

128

2021_CBS_01276

Archief - inzage bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar.

129

2021_CBS_01331

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling subsidie 2021 aan de
erkende Brugse Muziekkorpsen.

130

2021_CBS_01109

Cultuurbeleidscoördinator - Brugge Plus vzw - statuut,
besluitvorming en rapportage.

131

2021_CBS_01413

Cultuurbeleidscoördinator - Heilig Bloedprocessie - afrekening 2021.

132

2021_CBS_01402

Bibliotheek - sluiting bibliotheekfiliaal Koolkerke van 19 april t.e.m.
21 mei wegens schilderwerken.

133

2021_CBS_01427

Bibliotheek - opname van 5 Brugse bibliotheekcollecties in het
Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS) - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

134

2021_CBS_01463

Organiseren (verhuur zalen) - vraag van het Militair Commando
Provincie West-Vlaanderen om vrijstelling van gebruiksvergoeding
voor de Georges Rodenbachzaal en het plaatsen van een koelwagen
achter het Belfort (Oude Burg) op donderdag 18 november 2021.

135

2021_CBS_01507

Organiseren(verhuur zalen) - vraag van voor vermindering van
huurkosten voor de Jan Garemijnzaal, van 28 oktober t.e.m. 28
november 2021, voor het houden van een tentoonstelling - niet
toestaan.

MINOU ESQUENET
136

2021_CBS_00033

PB/gebouwen - masterplan Begijnhof - princiepsnota.

137

2021_CBS_00953

PB/gebouwen - vernieuwen van de vloeren in lokalenA8 en A9
school De Ganzenveer, Ganzenstraat 15 - ontwerp en wijze van
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gunnen - goedkeuren.
138

2021_CBS_00764

PB/gebouwen - vonnis voor opdracht renovatie Gruuthuse fase 1.

139

2020_CBS_04066

PB/gebouwen - onderhoudscontract lier Halletoren.

140

2021_CBS_01212

PB/gebouwen - vernieuwen van schrijnwerk eerste verdiep SBS De
Triangel - aanvullend werk - goedkeuring - naargemeenteraad.

141

2021_CBS_01298

PB/gebouwen - leveren, plaatsen en inrichten van standen in functie
van operationeel maken vaccinatiecentrum -verrekening 1 voor
meerwerken - naar gemeenteraad.

142

2021_CBS_01321

PB/gebouwen - uitnodiging 7de congres ‘International historic cities’
in Solin/Kroatië - 19 tot 22 oktober 2021 – thema: bescherming en
interpretatie van historische steden en sites.

143

2021_CBS_01299

PB/gebouwen - tijdelijke berging voor filmclub in hetstadsgebouw
Sint-Lenardsstraat 28 te Dudzele.

144

2021_CBS_01237

PB/elektromechanica - leveren en plaatsen ombouw veldverlichting
naar energiezuiniger en dimbare LED-armaturen - Daverlo,
Voetbalveld- veld 1, Dries 2, Assebroek - toewijzing.

145

2020_CBS_05036

PB/elektromechanica - raamcontract tot het leveren, plaatsen en
onderhouden van gasdetectiecentrales, diverse stadsgebouwen ontwerp en wijze van gunnen.

146

2021_CBS_01041

Klimaat en milieu - vraag vanuit Vlaanderen Departement Omgeving
tot samenwerking met de stad Brugge voor het organiseren van 2
infoavonden thema klimaatveranderingen kustregio.

147

2021_CBS_01328

Klimaat en milieu - CSA Fort van Beieren - overeenkomst Provincie
West-Vlaanderen.

148

2021_CBS_01401

Informatica - eHRM tool - technisch bestek - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

149

2021_CBS_01386

Informatica - aankoop video conferencing - goedkeuren.

150

2021_CBS_01355

Informatica - aankoop ICT- klein materiaal 2021 (dagelijkse werking
van de dienst) - goedkeuren.

PIETER MARECHAL
151

2021_CBS_01467

Personeel & organisatie – permanentieregeling noodplanning.

152

2021_CBS_01453

Personeel & organisatie - formatiewijziging musea - naar
gemeenteraad.

153

2021_CBS_01549

Personeel & organisatie - versterking cel rekruteringmet 1 functie op
B1-B3 - geen meeruitgave.

PABLO ANNYS
154

2021_CBS_01354

Werk en ondernemen - ontwerp nieuwe kerstmarkt.

155

2021_CBS_01296

Werk en ondernemen - uitbetaling animatie- en promotiepremie Unizo Sint-Michiels - eindejaarsactie tussen 1 en 31 december 2020.

156

2021_CBS_01217

Werk en ondernemen - Circulair werk(t) - ESF project - vastleggen
subsidiebedrag.

157

2021_CBS_00912

Werk en ondernemen - toelage leegstaande handelspanden Langestraat 102 - Wilma Devos (House of Mawi).

158

2021_CBS_01309

Werk en ondernemen - toewijzen standplaatsen ambulante handel
Zeebrugge-Bad 2021.
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Te bespreken
DIRK DE FAUW
159

2020_CBS_04925

Mobiliteit - princiepsbeslissing over de organisatie van een derde
centrumshuttle i.k.v. het nieuwe bussenplan.

160

2021_CBS_01332

Mobiliteit - organisatie derde centrumlijn met elektrische compacte
voertuigen - wijze van gunning: goedkeuring - naar gemeenteraad.

161

2021_CBS_00873

Mobiliteit - ingrepen parkeergarages Colettijnenhof - weigeren.

163

2021_CBS_00996

Vergunningen - vraag van Cultuurcentrum Brugge voor de
organisatie van Brugotta Covid Sessions op het Anna
Vercammenplein, Sint-Jakobsstraat 8, van dinsdag 27 t/m vrijdag
30 april 2021 van 19 u tot 24 u.

164

2021_CBS_01208

Vergunningen - vraag van Dwars door Brugge/Golazo, voor het
organiseren van de 40ste editie van de stadsloop 'Dwars door
Brugge' op zaterdag 8 en 15 mei en zondag 9 en 16mei 2021 met
start en aankomst aan Ter Groene Poorte.

165

2021_CBS_00591

Vergunningen - vraag van Ultim Events/Surburb Soundz voor de
organisatie van Dok 2.0 van 12 mei t.e.m. zondag 26 september
2021 in de Pathoekeweg 54 (opbouw 5 mei, afbouw 3 oktober
2021).

166

2021_CBS_01498

Ombudsdienst - 7 klachten - kennisgeving.

MERCEDES VAN VOLCEM
167

2021_CBS_01416

Financiën/FA - jaarrekening 2020 met toelichting -vaststelling deel
Stad en vaststelling geconsolideerde jaarrekening Stad en OCMW naar gemeenteraad.

169

2021_CBS_01168

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

FRANKY DEMON
170

2021_CBS_01449

Omgevingsvergunning - Centrum - Sint- Salvatorskoorstraat 3 - 't
Klein Genoegen - regulariseren vanhaaks bord, gevelopschrift en
luifel.

171

2021_CBS_01470

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Pannebekestraat66 renoveren en uitbreiden van bestaande eengezinswoning, slopen
bestaand bijgebouw.

172

2021_CBS_01433

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef – Koolkerkse Steenweg 216 plaatsen van een fietsenberging in de voortuin.

173

2021_CBS_01438

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Pannenhof 1 - renoveren en
uitbreiden landbouwerswoning tot eigentijdse eengezinswoning
zonderlandbouwfunctie.

174

2021_CBS_01493

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Moerkerkse Steenweg 57-59 –
Dry Ceuninghen - bouwen van een meergezinswoning met 4
appartementen aan straatzijde na sloop van de bestaande
bebouwing en het renoveren van een loods op binnengebied tot 4
woningen met onderliggende parkeerplaatsen - weigeren.

NICO BLONTROCK
175

2021_CBS_01206

Musea - aanwinsten Musea Brugge 2020 – kennisgeving - naar
gemeenteraad.
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176

2021_CBS_01392

Cultuurbeleidscoördinator - overeenkomst Beaufort2021.

MINOU ESQUENET
177

2021_CBS_01348

Klimaat en milieu - verlenging aanstelling Lies Debbaut in het kader
van verlenging Europees project SHIFFT.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
178

2021_CBS_01211

Vergunningen - vraag van Dansschool Lancelot voor gebruik
parkzone Steenkaai t.h.v. nr. 30 voor dansles voor leden in
openlucht, vanaf heden tot en met 30 juni 2021 van 9u tot 21u45.

179

2021_CBS_01540

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 26 april 2021 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

FRANKY DEMON
180

2021_CBS_01502

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

PIETER MARECHAL
181

2021_CBS_01486

Personeel & organisatie - jobstudenten - aanstellen van
jobstudenten voor diverse stadsdiensten zomer 2021.

Valreepagenda
MERCEDES VAN VOLCEM
182

2021_CBS_01500

Openbaar domein - raamovereenkomst voor aanlegvan plantvakken
voor geveltuinen - gunning.

183

2021_CBS_01561

Openbaar domein - aankoop, leveren en lossen van eenjarigen voor
bebloeming buurtcomités 2021 - uitslag onderhandelingsprocedure aanschrijven extra leveranciers.

184

2021_CBS_01430

Openbaar domein - onthardingsproject ’t Zand - gunning.

185

2021_CBS_01405

Openbaar domein - uitbreiding Veltem, park Steevens principebeslissing voorontwerp.
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