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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 14 december 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 7 december 2020
2. Aktenemen van een melding voor stedenbouwkundige handelingen, ingediend door Els Pottie, voor zorgwonen in 

de Groene Jagerstraat 13
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Rino Clarysse en Marleen Parmentier voor het bouwen van een 

tuinkamer met berging en overdekt terras in de Sint-Pietersstraat 26
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Griet Biesbrouck voor het uitbreiden van een woning in de 

Rollegemstraat 145
5. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Steven Sioen voor het plaatsen van zonnepanelen op een gebouw in 

de Amberlaan 40
6. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Luc Huyghe bvba, vertegenwoordigd door Dolf Dhaenens, voor 

nieuwbouw van een stal, een overdekte piste, een overdekte mestvaalt en een waterbuffer in de Gootstraat 11
7. Advies m.b.t. het beroep tegen de omgevingsvergunning van 14 september 2020 aan Rosa Lietaer voor een 

functiewijziging zonder verbouwingswerken in de Zuidhoekstraat 2
8. Toestemming verlenen aan WVI voor het opmaken van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden 

voor het aansnijden van fase 2 van de verkaveling Boomlandstraat
9. Akkoord gaan met de splitsing van een perceel grond te Ledegem
10. Gunnen van het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van Chiro Nele
11. Gunnen van het aanpassen van het servicecontract firewall
12. Gunnen van een collectieve polis gezondheidszorg
13. Gunnen van de organisatie van een aanwervingsprocedure voor 2 functies van het niveau A
14. Gunnen van een bijkomende opdracht voor het uitrollen van een automatische factuur bij bestellingen op factuur 

van de digitale Ledegembon 
15. Niet-gunnen van het hernieuwen van de verzekeringsportefeuille van de gemeente en OCMW Ledegem
16. Ten laste nemen van facturen 
17. Goedkeuren van een toetredings- en verwerkersovereenkomst dienstverlening Digitaal Archief Vlaanderen - E-

depot
18. Toekennen concessie in een columbarium
19. Afleveren van een adressenlijst en telefoonnummers van 80-plussers voor LDC De Kring
20. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
21. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname 

van het openbaar domein 
22. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Gullegemsestraat, Smissestraat en 

Izegemsestraat van 14 tot 16 december 2020 naar aanleiding van de doortocht voor uitzonderlijk vervoer
23. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Rollegemstraat 62 van 14 tot 18 december 

2020 naar aanleiding van private werken
24. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Stationsstraat 33, 35 en 37 van 18 januari 

tot 9 februari 2021 naar aanleiding van private werken
25. Geven van een Ledegembon aan de vrijwilligers die meegewerkt hebben aan het bezoek van Sinterklaas
26. Goedkeuren van de organisatie van San Silvestercross Covid-19 editie door Sportcomité Sint-Eloois-Winkel van 18 

december tot en met 31 december 2020
27. Goedkeuren van de organisatie van wandeltocht door Winkelse stappers van 20 december 2020 tot en met 10 

januari 2021
28. Goedkeuren van de afsprakennota G-voetbal seizoen 2019 - 2020  met S-Sport//Recreas en vzw G-oalympics
29. Aanwerven van een medewerker onthaal & burgerzaken - contract van bepaalde duur
30. Vaststellen van de staat van onverhaalbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, 

aanslagjaar 2020
31. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven, 

aanslagjaar 2019
32. Goedkeuren van de bestelbonnen



33. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
34. Vaststellen van het verkoopdagboek
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