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

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 23 maart 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Lisa Thermote voor het bouwen van een woning met praktijk in de 

Kloosterstraat 3
3. Goedkeuren van de schrapping in het grondeninformatieregister van de risicogrond in de Fabriekslaan 48
4. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 9tris voor de herinrichting van de Rollegem-Kapelsestraat
5. Goedkeuren van vorderingsstaat nr. 2 voor afkoppelingswerken van private woningen in de Fabriekslaan en 

Industrieweg
6. Goedkeuren van de voorlopige oplevering naar aanleiding van de herinrichting van de Rollegem-Kapelsestraat
7. Goedkeuren van de definitieve oplevering voor aansluiting lozingspunt Sint-Pietersstraat
8. Goedkeuren van de definitieve oplevering van het uitvoeren van wegmarkeringen - dienstjaar 2016
9. Gunnen van het plaatsen van plinten in het kleedkamercomplex van Olympic Ledegem
10. Gunnen voor het verlenen van ondersteuning bij de afsluiting van de jaarrekening 2019 van de gemeente
11. Gunnen van natuur- en landschapsonderhoud te Ledegem voor 2020
12. Gunnen van de studie van de onderhoudswerken aan Soldatenstraat, Sint-Katherinestraat en Sint-Katherinepad - 

dienstjaar 2020
13. Goedkeuren van de aanpassing van de verzekeringspolis Ethias-assistance voor dienstvoertuigen
14. Goedkeuren van de huurovereenkomst voor de loods in de Tuileboomstraat 12B
15. Opdracht geven aan de afdeling Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid voor het aankopen van een loods in 

de Rollegemstraat 128+
16. Goedkeuren van een overeenkomst voor de aanstelling van een externe functionaris gegevensbescherming 
17. Ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters
18. Toekennen van een concessie in een urnenveld
19. Afleveren van een adressenlijst van 80-jarige personen en ouder voor dienst welzijn
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 overeenkomst met Globe Entertainment voor optredens op Plein op Stelten
23. Verlenen van een toelage aan buurtwerking De Panini's voor 2020
24. Goedkeuren van overeenkomsten inzake verenigingswerk
25. Goedkeuren van een verzekeringspolis voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor 

personen die in het kader van een project zwerfvuil ruimen
26. Ten laste nemen van een factuur
27. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier over de gemeentebelasting op gebouwen en/of 

woningen die beschouwd worden als leegstaand of onafgewerkt, aanslagjaar 2019
28. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het aanvullend kohier betreffende de gemeentebelasting op gebouwen 

en/of woningen die beschouwd worden als verwaarloosd of bouwvallig, aanslagjaar 2019
29. Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van het kohier betreffende de gemeentebelasting op gebouwen en/of 

woningen die beschouwd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, aanslagjaar 2019
30. Goedkeuren van de bestelbonnen
31. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
32. Vaststellen van het verkoopdagboek
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