COLLEGE
BESLUITENLIJST
vrijdag, 21 augustus 2020
Aanwezig :

Graaf Leopold Lippens, Burgemeester;
P. De Groote, K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P.
Vlietinck, K. van der Hooft, Schepenen;
M. Gobert, Algemeen directeur

Afwezig:
Verontschuldigd :

Geheime zitting
Routine
Financien - Ontvangsten

1.

Financien - Ontvangsten - Bezwaarschrift m.b.t. de
belasting op aanplak- en reclameborden en
geveldoeken - Aanslagjaar 2019 - Kohierartikel 389 De Palmenaer Frank.

Het college verleent geen gunstig gevolg aan het bezwaarschrift m.b.t. de belasting op aanplak- en
reclameborden en geveldoeken - aanslagjaar 2019 - kohierartikel 389.

Personeelszaken

2.

Personeelszaken - Afdeling Communicatie &
Marketing/Toerisme & Marketing - Contractuele
aanwerving- en bevorderingsprocedure met aanleg
van een werving- en bevorderingsreserve Stafmedewerker Toerisme & Marketing B1-B3 Eindresultaten examenprocedure - Opname wervingen bevorderingsreserve - startdatum.

Akkoord.

3.

Personeelszaken - Afdeling Communicatie &
Marketing/Communicatie - Contractuele aanwervingen bevorderingsprocedure met aanleg aanwerving- en
bevorderingsreserve - Stafmedewerker promotionele
communicatie B1-B3 - Eindresultaten
examenprocedure - Opname werving- en
bevorderingsreserve - Startdatum bevorderingen (3).

Akkoord.

4.

Personeelszaken - Afdeling Communicatie &
Marketing/Communicatie - Contractuele aanwervingen bevorderingsprocedure met aanleg werving- en
bevorderingsreserve - Diensthoofd communicatie
A1a-A3a - Eindresultaten examenprocedure startdatum bevordering op proef.

Akkoord.

5.

Personeelszaken - Stadsonderhoud - Gebouwen &
Patrimonium - Wegenis & Patrimonium - Schilder Vakman/specialist - Arbeidsongeval van 24 januari
2020 - Besluit medisch attest - Akkoordverklaring Aktename

Akkoord.

Burgerzaken

6.

Burgerzaken - Voortijdige beëindiging concessie
Westkapelle

Akkoord.

7.

Burgerzaken - Voortijdige beëindiging concessie
Westkapelle

Akkoord.

8.

Burgerzaken - Voortijdige beëindiging concessie
Westkapelle

Akkoord.

9.

Burgerzaken - Voortijdige beëindiging concessie
Westkapelle

Akkoord.

Financien - Contractbeheer

10. Financien - Contractbeheer - Online buurtplatform via
raamovereenkomst van stad Brugge - Gunning Wijziging

Grondige
Financien - Contractbeheer

11. Financien - Contractbeheer - AGSO - Notulen van het
directiecomité van 10 augustus 2020 – Kennisname.
Het college neemt kennis van de notulen van het directiecomité van het AGSO van maandag 10 augustus
2020.

12. Financien - Contractbeheer - Vervoer wonderwijs
schooljaar 2020-2021 - Voorwaarden en wijze van
gunnen - Vaststelling.
De voorwaarden en wijze van gunnen voor de opdracht "Vervoer wonderwijs schooljaar 2020-2021"
worden vastgesteld. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. De vermelde firma’s worden aangeschreven om hun offerte in te dienen.

Personeelszaken

13. Personeelszaken - Loopbaan & Ontwikkeling Onderwijs - Tewerkstelling - Aanstelling tijdelijke
vervanging administratief medewerker.
Aanstelling tijdelijke vervanging administratief medewerker.

Stadsonderhoud

14. Stadsonderhoud - Leveren van samengestelde
organische meststoffen voor heesters en bloemen Gunning.
15. Stadsonderhoud - C.C. Scharpoord: verwijderen van
asbest - Aanpassing gunning - Eindafrekening Oplevering - Vrijgave borgtocht - Vaststelling
Akkoord.

Stedenbouw

16. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van VME Residentie
West Sun tot het uitvoeren van gevelrenovatie
gelegen Canadasquare 11-12.
akkoord

17. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Danneels Ludo
tot renovatie van een appartement gelegen
Duinbergenlaan 99.
akkoord

18. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA Immo
Kevjernic tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een ééngezinswoning na afbraak
bestaande gelegen Apollo XI-laan 33.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen ééngezinswoning gelegen Apollo XIlaan 33.

19. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA Vancouillie
(dhr. Vancouillie Paul) tot het bouwen van een
meergezinswoning met handelsgelijkvloers na
afbraak bestaande gelegen Vlamingstraat 13.
20. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van Salicornia
Projects tot bekomen van omgevingsvergunning tot
bouwen van een appartementsgebouw gelegen
Leopoldlaan 51-53.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen appartementsgebouw gelegen
Leopoldlaan 51-53.

21. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Neudahm
Andreas tot wijziging 2019/531 verbouwen en
uitbreiden van een villa gelegen Sparrendreef 24.
22. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Verbeke
Steven tot het plaatsen van lichtreclame gelegen
Zeedijk-Albertstrand 505-507.
23. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer
Holvoet Karel en mevrouw Trouvé Charlotte tot
bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen
vrijstaande woning na afbraak bestaande gelegen
Wilgendreef 37.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen vrijstaande woning na afbraak
gelegen Wilgendreef 37.

24. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van BVBA SBQ tot
bekomen van omgevingsvergunning tot bouwen van
een eengezinswoning gelegen Tennispad 1.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot bouwen eengezinswoning gelegen Tennispad
1.

25. Stedenbouw - Omgevingsvergunning
OMV_2020026446 tot splitsen Sparrendreef 55, 8300
Knokke-Heist, in twee loten voor eengezinswoningen,
vergund aan Borghart Dany Verkoopbaarheidsattest.
26. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van vzw Patio (dhr.
Debucquoy Rik) tot het bouwen van een
jongerenopvang na afbraak bestaande gelegen
Haagwinde 77.
27. Stedenbouw - Aanvraag uitgaande van de heer De
Witte Steve en mevrouw Haentjens Sofie tot
bekomen van omgevingsvergunning tot ingrijpende
energetische verbouwing van een villa gelegen Fort
St.-Pol 17.
Het College gaat akkoord met de omgevingsvergunning tot ingrijpende energetische verbouwing van villa
gelegen Fort St.-Pol 17.

28. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van BVBA Immo
Kevjernic (dhr. Johan Cnudde) tot het bouwen van
een ééngezinswoning na afbraak bestaande gelegen
Apollo Xi-laan 59.
29. Stedenbouw - Aanvraag tot het bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van de heer Vryghem
Jérome C. tot het verbouwen en uitbreiden van een
villa gelegen Zoutelaan 136.

30. Stedenbouw - Aanvraag tot bekomen van een
omgevingsvergunning op naam van Lust David en
Blancquaert Katrien tot het verbouwen van een
eengezinswoning gelegen Zomerpad 5.
akkoord

31. Stedenbouw - aanvraag tot wijzigen indeling
ondergrondse parkeerplaatsen gelegen Paul Van der
Meerschenlaan 3

32. Stedenbouw - aanvraag tot verbouwen van een
appartement op de technische verdieping gelegen
Zeedijk-Duinbergen 415
Milieu, Natuur en Landbouw

33. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020039241 2020/174 - BVBA Devocrush-het exploiteren van een
mobiele breekinstallatie – verlenging
uitvoeringstermijn- Natiënlaan 124, 8300 KnokkeHeist
Het college gaat akkoord dat de werken uitgevoerd door BVBA Devocrush, nl. het exploiteren van een
mobiele breekinstallatie, gelegen te Natiënlaan 124, 8300 Knokke-Heist, verlengd wordt tot en met 30
september 2020

34. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020093421 2020/557 - NV PROMOWEST-het uitvoeren van een
bronbemaling - Graaf Jansdijk 536, 8300 KnokkeHeist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door NV PROMOWEST voor het
uitvoeren van een bronbemaling, gelegen te Graaf Jansdijk 536, 8300 Knokke-Heist

35. Milieu, Natuur en Landbouw OMGEVINGSVERGUNNING OMV_2020106331 2020/561 - Adviesbureau inzake
grondwatertechnieken-het boren van 2 proefputten gebied tussen Nieuwstraat en Isabellavaart (locatie
Hippique) , 8300 Knokke-Heist
Het college gaat akkoord om akte te nemen van de melding, ingediend door Adviesbureau inzake
grondwatertechnieken voor het boren van 2 proefputten, gelegen te gebied tussen Nieuwstraat en
Isabellavaart (locatie Hippique) , 8300 Knokke-Heist

Preventie & Veiligheid

36. Preventie & Veiligheid - Aanvraag fiets voor een cliënt
van COVIAS
Akkoord.

