College van Burgemeester en Schepenen
Besluitenlijst

Zitting van 17 mei 2021

DIRK DE FAUW
1

2021_CBS_02066

Politie/algemeen - opdrachtbrief 1HCP Dirk Van Nuffel -Korpschef vaststelling - naar gemeenteraad.

2

2021_CBS_01716

Politie/middelenbeheer - zaakschade INP - goedkeuren.

3

2021_CBS_01558

Politie/middelenbeheer - sensibiliseringscampagne Past'ip, maken
promofilmpjes - voorstel - toewijzen.

4

2021_CBS_01721

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

5

2021_CBS_01852

Politie/middelenbeheer - aankoop paternosterkast voor
personeelsdossiers - voorstel - wijze van gunnen – goedkeuring naar gemeenteraad.

6

2021_CBS_01936

Politie/middelenbeheer - aankoop verplaatsbare wanden Politiehuis
- voorstel - wijze van gunnen - goedkeuring - naar gemeenteraad.

7

2021_CBS_01795

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

8

2021_CBS_01683

Politie/personeelsbeheer - opruststelling van een hoofdinspecteur
van politie met ingang van 1 september 2021 - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

9

2021_CBS_01340

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

10

2021_CBS_01735

Politie/personeelsbeheer - vacatures mobiliteitscyclus 2021-02 vacantverklaring in het operationeel kader - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

11

2021_CBS_01732

Politie/personeelsbeheer - het niet-invullen via mobiliteit van
meerdere betrekkingen binnen het operationeel kader en CALogkader - via mobiliteitsronde 2021-01 - kennisname.

12

2021_CBS_02073

Politie/arbeidsongevallen – consolidatie arbeidsongevallen goedkeuring - naar gemeenteraad.

13

2021_CBS_01170

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen
Oliebaan/Potterierei - goedkeuren.

14

2021_CBS_01487

Politie/verkeerszaken - aanvullende reglementen Zandstraat/Van
Leeg tot Zand - goedkeuren.

15

2021_CBS_01908

Politie/verkeerszaken - aanvullend reglement wijk Kruisabele (zone
30) - goedkeuren.

16

2021_CBS_01901

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

17

2021_CBS_00899

Mobiliteit - verkeerstechnische ingrepen parking Interbad naar SASK
Veltemweg.

18

2021_CBS_01815

Mobiliteit - raamovereenkomst 2021 tussen de stad Brugge en de
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn - goedkeuring - naar
gemeenteraad.

Stad Brugge, Burg 12 – 8000 Brugge | www.brugge.be

1

19

2021_CBS_01885

Mobiliteit - Sparrenstraat - goedkeuring plan asverschuivingen.

20

2021_CBS_02103

Strategische cel -praktische organisatie van een participatiemoment
op site Knapen - goedkeuren.

21

2021_CBS_01922

Communicatie en citymarketing - verlenging contract online
monitoring tool 2021.

MERCEDES VAN VOLCEM
22

2021_CBS_01530

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

23

2021_CBS_01484

Openbaar domein - deelname aan Vlaamse Projectoproep
Leefbuurten met dossier Kerkebeek - principiële goedkeuring.

24

2021_CBS_02050

Openbaar domein - openbare verlichting Damse Vaart-Zuid.

25

2020_CBS_04149

Eigendommen - wederinkoop binnengronden voor realisatie
buurtparking gelegen t.h.v. Koolkerkse Steenweg 76 cfr. RUP
Noorweegse Kaai + aankoop extra noodzakelijk perceel grond naar gemeenteraad.

26

2021_CBS_01592

Eigendommen - verkoop woning gelegen te Rozendal 25-27 - naar
gemeenteraad.

27

2021_CBS_02012

Eigendommen - verkoop autostandplaats met nummer 44 résidentie Sincfal - Komvest 34 A .

28

2021_CBS_02100

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

29

2021_CBS_02102

Algemeen bestuur - consolidatie van arbeidsongevallen goedkeuren.

30

2021_CBS_01603

Algemeen bestuur - TMVS - algemene vergadering 15 juni 2021 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

31

2021_CBS_01604

Algemeen bestuur - WVI - algemene vergadering van 16 juni 2021 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

32

2021_CBS_01990

Algemeen bestuur - IKWV - algemene vergadering 23 juni 2021 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

33

2021_CBS_01864

Algemeen bestuur - IVBO - algemene vergadering van23 juni 2021
- vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

34

2021_CBS_01999

Algemeen bestuur - TMVW - algemene vergadering 18 juni 2021 vaststellen mandaat voor de vertegenwoordiger - naar
gemeenteraad.

35

2021_CBS_02124

Algemeen bestuur/geschillen - Stelbo - raamovereenkomst
stellingbouw - aanstelling van een raadsman.

36

2021_CBS_01705

Financiën/team incasso - parkeren - viseren en uitvoerbaar
verklaren van dwangbevelen.

37

2021_CBS_01505

Financiën/team incasso - parkeren - viseren en uitvoerbaar
verklaren van dwangbevelen.

38

2021_CBS_01877

Financiën/team incasso - stopzetting plaatsingsprocedure van de
overheidsopracht 'Raamovereenkomst voor het aanstellen van een
gerechtsdeurwaarder voor het verlenen van juridische diensten voor
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debiteurenbeheer en het uitvoeren van ad hoc opdrachten'.
39

2021_CBS_01731

Financiën/fiscaliteit - belasting op het plaatsen van een strandcabine
- aj 2020 - ambtshalve ontheffingen - goedkeuren.

40

2021_CBS_02023

Financiën/fiscaliteit - belasting op masten en pylonen - aj 2020 2de kohier - vaststellen en uitvoerbaar verklaren.

41

2021_CBS_02031

Financiën/fiscaliteit - belasting op masten en pylonen - aj 2020 procedure aanslag van ambtswege - goedkeuren.

42

2021_CBS_02061

Financiën/fiscaliteit - belasting op logies 2020 (2de sem) procedure aanslagen van ambtswege - goedkeuren.

44

2021_CBS_00793

Financiën/financieel directeur - organisatiebeheersing optimalisatie/kostenbeheersing premie arbeidsongevallen verzekering.

FRANKY DEMON
45

2021_CBS_01781

Omgeving CAD - aanstelling nieuwe secretaris Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO-B) - naar
gemeenteraad.

46

2021_CBS_02136

Omgeving CAD - afbakening regionaalstedelijk gebied deelgebied
Blankenbergse Steenweg - procedure bij RVS2021.

47

2021_CBS_01407

Monumentenzorg - restauratietoelage - Koning Leopold II laan 15 definitieve toekenning - uitbetaling subsidiebedrag - naar
gemeenteraad.

48

2021_CBS_02079

Omgevingsvergunning - Centrum - Sint-Jakobsstraat 15 aanbrengen van verlichting op de gevel - weigeren.

49

2021_CBS_02071

Omgevingsvergunning - Centrum - Groeninge 1 - plaatsen van een
haaks bord en opschriften op de gevel en ramen/deur.

50

2021_CBS_02090

Omgevingsvergunning - Centrum - Hoefijzerlaan 19-21 - Sabatel uitbreiden van het aantal kamers in een bestaand hotel en
exploiteren airco's.

51

2021_CBS_02127

Omgevingsvergunning - Centrum - Peterseliestraat 52 - JPB Building
bvba - bouwen van 3 eengezinswoningen en het verbouwen van een
fitnesszaal tot 5 eengezinswoningen.

52

2021_CBS_02070

Omgevingsvergunning - Sint-Jozef - Dudzeelse Steenweg 66 wijzigen functie van achterliggende loods naar micro-bakkerij met
ruimte voor workshops en detailhandel en exploiteren van microbakkerij.

53

2021_CBS_02048

Omgevingsvergunning - Koolkerke - Schoffelstraat 4 - beroep
ontvankelijk verklaard - kennisname.

54

2021_CBS_02074

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Berkenstraat 12- 14-16-18 Brugse Maatschappij voor Huisvesting - bouwen van 5
eengezinswoningen na sloop van 4 bestaande woningen en
tuinbergingen.

55

2021_CBS_02000

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Krakeleweg 38 - Voeders
Huys - heraanleggen van bestaande verharding - kennisname
beslissing Deputatie - voorwaardelijk vergund.

56

2021_CBS_02123

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Esdoornstraat 3A - afbreken
van bijgebouw, bouwen van nieuw bijgebouw met afdak,
regulariseren zwembad, verhardingen en afsluitingen en exploiteren
warmtepomp.
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57

2021_CBS_02122

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Gistelse Steenweg 158 inrichten van publiciteit aan de gevel.

58

2021_CBS_02081

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Beukenlaan 37 - ontbossen,
aanleg zwembad en poolhouse + exploiteren warmtepomp weigeren.

59

2021_CBS_02062

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

60

2021_CBS_02065

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Maalse Steenweg 488 exploiteren van een restaurant/feestzaal/hotel (Lodewijk van Male)
- aktename melding cfr. omgevingsdecreet.

61

2021_CBS_02107

Omgevingsvergunning - Sint-Kruis - Lodewijk van Malestraat 24-2640 - Danneels Development nv - slopen van gebouwen, verkavelen
van 5 percelen voor nieuwbouw van 19 woningen, renoveren van 2
panden tot 3 woningen, aanleggen wegenis en groenzones met
overdracht aan openbaar domein - zaak der wegen - naar
gemeenteraad.

62

2021_CBS_01867

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Brugge Plus
vzw, voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens op
'Uitwijken' op zaterdag 29 mei en zondag 30 mei 2021 op SintAndries.

63

2021_CBS_01725

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Bistro Old
Steamer voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens op
terras van Bistro Old Steamer elke zondag in juli en augustus.

64

2021_CBS_01553

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door dienst
Vergunningen voor afwijking op de geluidsnormen voor optredens
op "WIJKklanken", telkens op dinsdag, vanaf 6 juli tot 31 augustus
2021.

65

2021_CBS_01902

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend voor optreden 'Dylan
Scene' en DJ-set op Pinkstermaandag 24 mei 2021 buiten aan
zomerbar DOK, Pathoekeweg 54.

66

2021_CBS_01777

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door dienst
Vergunningen voor afwijking op de geluidsnormen voor optredens
op "Klinkende Kroegen", telkens op woensdag vanaf 30 juni tot 1
september 2021.

67

2021_CBS_02131

Omgeving - Handhaving - aanvraag ingediend door Cultuurcentrum
Brugge voor een afwijking op de geluidsnormen voor optredens en
DJ-sets in openlucht, binnenkoer van de Biekorf, van vrijdag 21 mei
tot zondag 23 mei 2021.

68

2021_CBS_02098

Omgeving/Wonen - opknappremie - toekenning premies.

69

2021_CBS_01988

Omgeving/Wonen - Komvest 19 - opname leegstandsregister.

70

2021_CBS_01989

Omgeving/Wonen - Westmeers 17 - opname leegstandsregister.

71

2021_CBS_02075

Omgeving/Wonen - Ropeerdstraat 27 - opname leegstandsregister.

72

2021_CBS_02076

Omgeving/Wonen - Hoedenmakersstraat 18 bus 2, bus 3, bus 5,
bus 6, bus 7, bus 8, bus 9 en bus 11 - opname leegstandsregister.

73

2021_CBS_02078

Omgeving/Wonen - Sint-Pietersmolenstraat 204 bus 402 schrapping leegstandsregister.
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74

2021_CBS_01783

Omgeving/Wonen - plaatsen vloeren en bijkomend dakvlakvenster
noodwoningen.

75

2021_CBS_02007

Sportdienst - uitbreiding surfzone Zeebrugge.

76

2021_CBS_01676

Sportdienst - verordening zwemmen in de Coupure - goedkeuring naar gemeenteraad.

77

2021_CBS_01330

Sportdienst - IGOS (Intergemeentelijk Overleg voor de Sport) goedkeuring rekening 2020 - naar gemeenteraad.

78

2021_CBS_01621

Sportdienst - samenwerkingsovereenkomst WK Wielrennen 2021 goedkeuren - naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
79

2021_CBS_01822

Toerisme - promotieacties 2021 met Toerisme Vlaanderen.

80

2021_CBS_02045

Toerisme - vrijwilligersvergoeding VVV Lissewege 2021.

ANN SOETE
81

2021_CBS_02069

Onderwijs - DKO - personeelsbesluiten.

82

2021_CBS_02125

Onderwijs - SNT cvo - personeel - beoordeling proefperiode van een
tijdelijk directeur met het oog op een vaste benoeming.

83

2021_CBS_01886

Onderwijs - basisonderwijs - selectieprocedure voor de ambten van
kleuteronderwijzer, onderwijzer en onderwijzer ASV i.f.v.
werfreserve schooljaar 2021-2022.

84

2021_CBS_01131

Onderwijs - basisonderwijs - wijziging van het Lestijdenpakket van
de stedelijke basisschool De Ganzenveer schooljaar 2020-2021 naar gemeenteraad.

85

2021_CBS_01698

Cluster Klant - verkiezingen - goedkeuren contract Smartmaticstemcomputers - stapelen en testen in (niet- verkiezingsjaar) 2021
t.e.m. (niet-verkiezingsjaar) 2025.

NICO BLONTROCK
86

2021_CBS_01943

Musea - goedkeuring bestek en kandidaten offerte herinrichting
Sint-Janshospitaal.

87

2021_CBS_02057

Musea - vernieuwing onthaalruimte Belfort - wijze van gunnen
ontwerp en uitvoering.

88

2021_CBS_01945

Musea - partnerships culturele binnenlandse media 2021/advs.
online & print.

89

2021_CBS_00906

Bibliotheek - wijze van gunnen aankoop boekenscanner, bijhorende
pc en onderhoudscontract.

90

2021_CBS_01889

Cultuurcentrum - leveren van omroepsysteem voor de
Stadsschouwburg- gunning.

91

2021_CBS_01862

Cultuurcentrum - programma en budget podium- en beeldende
kunsten Cultuurcentrum seizoen 2021-2022.

92

2021_CBS_02010

Organiseren (uitleendienst) - 'Kasteel van Sinterklaas Brugge'
erkennen als ondersteund evenement.

MINOU ESQUENET
93

2021_CBS_01932

PB/gebouwen - leveren en plaatsen van verlichting en aanpassen
van elektriciteit Goudlederbehangzaal Brugse Vrije - toewijzing.

94

2021_CBS_01912

PB/gebouwen - Neno 2.0 Huisvesting - herhuisvesting Cluster
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Omgeving en Facilitair Beheer in Oostmeers 17, ventilatiesysteem naar gemeenteraad.
95

2021_CBS_01913

PB/elektromechanica - vervanging veldverlichting door
energiezuinige, dimbare LED-armaturen op krachtbalvelden in
Brieversweg 369 - toewijzing.

96

2021_CBS_02049

Klimaat en milieu - vrijwilligers fietsen met meetfiets.

97

2021_CBS_01860

Klimaat en milieu - warmtezoneringsplan Brugge – naar
gemeenteraad.

98

2021_CBS_02064

Informatica - eHRM - kandidatuurstelling - goedkeuring.

PIETER MARECHAL
99

2021_CBS_02077

Personeel & organisatie - shared services - aanvulling nota 01653
verlenging gunning Apb Vonk als aankoopcentrale.

100

2021_CBS_02015

Personeel & organisatie - formatie cluster cultuur/musea/raakvlak aanpassing personeelsformatie - budgetneutraal.

101

2021_CBS_02108

IDPBW - verlenging contract voor het huren, wassen en
onderhouden van de werkkledij, voor de verschillende
stadsdiensten, door firma Prosafco van 1/5/2021 tot 31/12/2021.

PABLO ANNYS
102

2021_CBS_01411

Werk en ondernemen - Kookeet vandaag en morgen.

103

2021_CBS_01818

Werk en ondernemen - ter kennisgeving - jaarrekening 2020 en
begroting 2021 Werkkracht10 ILV - naar gemeenteraad.

Te bespreken
DIRK DE FAUW
104

2021_CBS_01293

Politie/verkeerszaken - verslag MOVE-overleg van 17 maart 2021 kennisname en goedkeuring - naar gemeenteraad.

MERCEDES VAN VOLCEM - FRANKY DEMON
106

2021_CBS_00514

Algemeen bestuur - Kerkfabrieken - toekomst Emmaüs.

FRANKY DEMON
107

2021_CBS_02142

Omgeving CAD - ruimtelijke afweging voor het lokaliseren van
grootschalige windturbines 2021 - naar gemeenteraad.

108

2021_CBS_02072

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - Barlenhuisstraat/Margareta
van Oostenrijkstraat/Alfred Ronsestraat - Electrabel NV - bouwen en
exploiteren van 3 windmolens (ontwerp-project-MER) - adviesvraag
Departement Omgeving - voorwaardelijk gunstig.

109

2021_CBS_01879

Omgevingsvergunning - Zeebrugge - gemeentelijk RUP
Vissershaven - definitieve vaststelling door de gemeenteraad.

110

2021_CBS_02080

Omgevingsvergunning - Christus-Koning - Veldmaarschalk
Fochstraat 57 - regulariseren van een meergezinswoning en
vernieuwen van het schrijnwerk - weigeren.

111

2021_CBS_02104

Omgevingsvergunning - Sint-Pieters - Sint- Pieterszuidstraat 71 Secure Intelligent Living Verougstraete - bouwen van
meergezinswoning na sloop bestaande bebouwing.

112

2021_CBS_02116

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Olympialaan 78 - Club
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Brugge Development NV & Club Brugge NV - slopen van bestaand
voetbalstadion, bouwen en exploiteren van nieuw voetbalstadion
met kleinhandelsactiviteiten, aanleg van parkeerplaatsen, wegenis
en parkomgeving op Olympiasite - voorgestelde rooilijnen, kosteloze
grondafstand, zaak der wegen & opheffen van bestaande trage
gemeentewegen - naar gemeenteraad.

PHILIP PIERINS
113

2021_CBS_02099

Toerisme - Imagine Bruges Summer Deal.

NICO BLONTROCK
114

2021_CBS_02113

Cultuurbeleidscoördinator - uitbetaling infrastructuurtoelage
Concertgebouw 2020 - saldo.

115

2021_CBS_02114

Cultuurbeleidscoördinator - investeringstoelage Concertgebouw
2021 - goedkeuring uitbetaling.

PABLO ANNYS
117

2021_CBS_01996

Werk en ondernemen - wijkkermissen 2021.

118

2020_CBS_04187

Werk en ondernemen - stedelijk reglement voor ambulante handel wijziging - naar gemeenteraad.

Aanvullende agenda
DIRK DE FAUW
120

2021_CBS_02141

Public relations en onthaal - extra krediet voor nieuwjaarsborrels
(Actie SA00116) en gedecentraliseerde nieuwjaarsrecepties (Actie
SA00117) van 2022 tot en met 2025.

MERCEDES VAN VOLCEM
121

2021_CBS_01802

Openbaar domein - raamovereenkomst vernieuwen dolomietpaden ontwerp - wijze van gunnen - naar gemeenteraad.

122

2021_CBS_02034

Openbaar domein - stadstoelage voor aankoop 1,5540 hectare
natuurgebied in Brugge Koolkerke en 2,29 ha natuurgebied in
Brugge Ter Doest.

123

2021_CBS_02037

Openbaar domein - aanleg kunstgrasveld krachtbal Male - gunning.

FRANKY DEMON
124

2021_CBS_02130

Omgevingsvergunning - lijst met aanvragen.

PHILIP PIERINS
125

2021_CBS_02154

Toerisme - Kerstmarkt 2021-2022 - opdracht aan Brugge Plus vzw.

FRANKY DEMON
126

2021_CBS_01682

Omgevingsvergunning - Sint-Andries - Abdijbekestraat 83B Gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu' - bouwen van 33
wooneenheden voor begeleid wonen en exploiteren warmtepompen
- kennisname hoger beroep.

Valreepagenda
DIRK DE FAUW
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127

2021_CBS_02042

Secretarie - gemeenteraad - zitting van 31 mei 2021 (volledig
digitaal) - punten voor de agenda.

128

2021_CBS_02022

Vergunningen - vraag van Curieus vzw voor de organisatie van 'Talk
of the town' op verschillende locaties in de binnenstad van vrijdag
21 mei t.e.m. zondag 27 juni 2021 - enkel toelating voor locatie De
Patio.

MERCEDES VAN VOLCEM
129

2021_CBS_00030

Openbaar domein - reglement gevelbanken Brugge - naar
gemeenteraad.
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