Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 21 september 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 14 september 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Andrew Lecoutere voor het plaatsen van zonnepanelen op een gebouw
in de Amberlaan 24
3. Weigeren van een omgevingsvergunning aan Hyboma nv, vertegenwoordigd door Wim Verhaeghe voor het bouwen
van 5 woningen in de Heulebeekstraat 14, 15, 16, 17 en 18
4. Goedkeuren van vorderingsstaten 1, 2 en 3 voor onderhoudswerken in de Woestijnestraat
5. Gunnen van onderhoudswerken in de Soldatenstraat, Sint-Katherinepad, Sint-Katherinestraat en Dadizeelsestraat dienstjaar 2020
6. Gunnen van het opstellen van Legionella-beheersplannen voor 3 sporthallen en 4 buitenterreinen van voetbalclubs
7. Toekennen van een concessie in een grafkelder
8. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
9. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
10. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Cardijnlaan 6 van 26 september tot 5
oktober 2020 naar aanleiding van private werken
11. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van het kruispunt Rennevoortstraat - RollegemKapelsestraat van 23 september tot 16 oktober 2020 naar aanleiding van private werken
12. Goedkeuren van organisaties zonder bijzondere maatregelen
13. Goedkeuren van de organisatie van Kasteelstraatfeesten door Kasteelstraatcomité op 3 oktober 2020
14. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van Maksimum herfstvakantie door dienst vrije tijd op
5 november 2020
15. Huldigen Sire 2020 van de Koninklijke Handbooggilde
16. Goedkeuren van een tussenkomst voor de 85-jarigen van Ledegem
17. Goedkeuren van het verhuur van materiaal via de uitleendienst
18. Goedkeuren van de exitstrategie en de handleiding dienstverlening administratief personeel - tijdelijke
maatregelen coronacrisis
19. Consolideren van een arbeidsongeval
20. Kennisnemen van het semesterrapport 2020/1 over de uitvoering van het meerjarenplan 2020 - 2025
21. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op leegstaande of
onafgewerkte gebouwen, aanslagjaar 2012
22. Ongegrond verklaren van het bezwaarschrift tegen het aanslagbiljet voor de gemeentebelasting op gebouwen
en/of woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt, aanslagjaar 2019, door Melanie
Schoutteten
23. Goedkeuren van de bestelbonnen
24. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
25. Vaststellen van het verkoopdagboek
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