Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 13 januari 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 6 januari 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Brecht Dejonckheere voor het plaatsen van een standvenster in het
dak aan de achterzijde van de woning en het inrichten van de zolder als slaapkamer in het Sint-Michielsplein 6
3. Opnemen op het vergunningenregister van een vergund geacht gebouw in de Driepikkelstraat 10A
4. Verlenen van een machtiging aan Verfaillie-Leroy en C° nv voor het plaatsen van tijdelijke signalisatie en
uitvoeren van allerhande kleine onderhouds- en herstellingswerken bij gas-, elektriciteits-, water- en
rioolaansluitingen in wegen, voetpaden en parkeerstroken in opdracht van Fluvius en De Watergroep, op het
grondgebied van Ledegem - kalenderjaar 2020
5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 5 voor de wegenis- en rioleringswerken in de Fabriekslaan en Industrieweg
6. Goedkeuren van het jaaractieplan 2020 van het Stad-Land-schap 't West-Vlaamse hart
7. Goedkeuren van het ontwerp en de wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor studie van de
onderhoudswerken aan Soldatenstraat, Sint-Katherinestraat en Sint-Katherinepad - dienstjaar 2020
8. Gunnen van maaien van bermen en grachten, dienstjaar 2020
9. Gunnen van poetsen van diverse openbare gebouwen 2020-2023
10. Ten laste nemen van een factuur van Fruithoeve Sint-Pieter
11. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
12. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
13. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van F'L!NK door dienst vrije tijd
14. Goedkeuren van de organisatie van Aprèsskiro door Chiro Miengelienge en toestaan van een afwijking op de
geluidsvoorwaarden
15. Verlenen van een toelating voor het verkopen van pannenkoeken aan Artgym 2000
16. Verlenen van een toelage aan buurtwerking Kleine Izegemsestraat en Leugenstraat voor 2020
17. Verlenen van een toelage voor kadervorming aan KSA Sint-Elooi
18. Toekennen van een toelage voor culturele en artistieke jeugdprojecten 2019
19. Goedkeuren van het verhuur van sportinfrastructuur
20. Goedkeuren van het verhuur van socio-culturele infrastructuur
21. Aanwerven van twee technisch medewerkers - contract van onbepaalde duur
22. Vacant verklaren van de functies van coördinator voor de gemeentelijke speelpleinwerkingen
23. Vaststellen feestdagen & dienstvrijstellingen 2020
24. Goedkeuren van het re-integratiebeleid
25. Vaststellen van het reglement over het dagelijks personeelsbeheer en delegatie van aanstellingsbevoegdheid
26. Goedkeuren van de bestelbonnen
27. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
28. Vaststellen van het verkoopdagboek
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