Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 3 februari 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 27 januari 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Brecht Craeymeersch en Justien Lescouhier voor het herbouwen van
een woning en het verbouwen van een bijgebouw + aanvraag zonevreemde functiewijziging in de
Lendeleedsestraat 24
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Robrecht Van Loo voor het vellen van 5 bomen in de Kortwagenstraat
2
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Arnaud Isebaert en Yanne Cinjaere voor het verbouwen van een
eengezinswoning in de Rennevoortstraat 10
5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 tevens eindstaat voor het vernieuwen terreinverlichting Olympic Ledegem
terrein II en Klein-Harelbeke terrein II
6. Verlenen van een machtiging aan De Watergroep voor het signaleren van waterleidingwerken op de openbare
weg, op het grondgebied van Ledegem - kalenderjaar 2020
7. Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het signaleren van puntwerken (cat. 3) zonder verkeershinder of
dringende werken - kalenderjaar 2020
8. Verlenen van een machtiging aan Fluvius voor het uitvoeren van puntwerken (cat. 3) zonder verkeershinder of
dringende werken - kalenderjaar 2020
9. Goedkeuren van de schrapping in het grondeninformatieregister van de risicogrond in 't Lindeke zn
10. Gunnen van het plaatsen van camerasysteem op tractor
11. Gunnen van aanvullende werken voor afkoppelingswerken voor private woningen in de Driepikkelstraat - fase 2
12. Gunnen van aanvullende bijstand door een advocaat in een juridisch geschil
13. Toekennen van een grafconcessie
14. Toekennen van een concessie in een urnenveld
15. Ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters en beëindigen van de inschrijving op het referentieadres van het
OCMW
16. Ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters
17. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
18. Kennisnemen van de toelating tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname van
het openbaar domein
19. Goedkeuren van de gebruikersovereenkomst gemeentelijke infrastructuur tussen de gemeente en Gezinssport
Ledegem
20. Goedkeuren van de organisatie van de lezing van Bart Van Loo
21. Goedkeuren van de organisatie en het budget van Buitenspeeldag door dienst vrije tijd
22. Goedkeuren van de ondersteuning van de kampioenenviering van De Voermanillers
23. Goedkeuren van de ondersteuning van de kampioenenviering van vzw Sint-Jorisschutters
24. Verlenen van een toelage aan buurtwerking Residentie Verloo voor 2020
25. Goedkeuren van het verhuur van materiaal via de uitleendienst
26. Vacant verklaren van een functie als administratief medewerker secretariaat
27. Goedkeuren van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur van een technisch medewerker
28. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier over de gemeentebelasting op vervoer van personen met een
politievoertuig, aanslagjaar 2019
29. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier over de gemeentebelasting op gebouwen en/of woningen die
beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt, aanslagjaar 2019
30. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2018
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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