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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 30 november 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020
2. Aktenemen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door Serge Daghelet voor het 

plaatsen van een veranda in de Amberlaan 14
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Gemeente Ledegem, vertegenwoordigd door burgemeester Bart Dochy 

en algemeen directeur Marijn De Vos, voor het afbreken van het bestaande jeugdcafé en nieuwbouw van 
jeugdcentrum Chapin in de Gullegemsestraat 103

4. Goedkeuren van de schrapping in het grondeninformatieregister van de risicogrond in de Nijverheidslaan
5. Goedkeuren van een verzekeringspolis voor een elektrisch voertuig Renault Kangoo met nummerplaat 1YRK031
6. Goedkeuren van het contract ‘Fluvius Duurzame Gebouwen’ voor het onderhoud van de technische installaties 

HVAC in de gebouwen van gemeente en OCMW
7. Goedkeuren van de toegangsovereenkomst voor het gebruik van diensten van  PLAN3D van Vansteelandt bv
8. Toekennen van een concessie in een grafkelder
9. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
10. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein 
11. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van Gullegemsestraat en Muizelstraat van 30 

november tot 18 december 2020 naar aanleiding van openbare werken
12. Ten laste nemen van een factuur
13. Geven van een Ledegembon aan techniekmentoren
14. Verlenen van een toelage aan buurtwerking Terschueren voor 2021
15. Goedkeuren van het verhuur van sportinfrastructuur
16. Vaststellen feestdagen & dienstvrijstellingen 2021
17. Vaststellen van de staat van onverhaalbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, 

aanslagjaar 2020
18. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier over de algemene gemeentebelasting op gezinnen 

en bedrijven, aanslagjaar 2020
19. Goedkeuren van de bestelbonnen
20. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
21. Vaststellen van het verkoopdagboek
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