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Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen 
van 27 april 2020

1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 20 april 2020
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Miguel Pattyn voor het renoveren van een schuur in de Kleine 

Izegemsestraat 55
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Rik Denecker voor de functiewijziging van hoeve naar zonevreemde 

woning, slopen en herbouwen zonevreemde woning en bijgebouw, uitvoeren instandhoudingswerken aan 
bijgebouw, slopen bijgebouw en rooien bomen in de Kortwagenstraat 48

4. Goedkeuren van het ontwerp en de wijze van gunnen voor het aanstellen van een architect voor de nieuwbouw 
van jeugdhuis Den Chaplin en buurthuis

5. Gunnen van een bijkomende opdracht voor het voorlopig herstellen van een sleuf in de Gullegemsestraat
6. Gunnen van de aankoop van een softwaresysteem voor meldingenmanagement
7. Ten laste nemen van een factuur
8. Afleveren van een adressenlijst van kinderen van Rollegem-Kapelle , geboren in 2018 en 2019, voor Vrije 

Basisschool Sint-Jan
9. Kennisnemen van het verslag van de vergadering
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 de Smisseknokstraat van 30 april tot 31 mei 

2020 naar aanleiding van openbare werken
12. Vaststellen van een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer te Ledegem naar aanleiding van het invoeren 

van een fietsstraat in de Kortwagenstraat
13. Goedkeuren van het verhuur van socioculturele infrastructuur
14. Aanwerven van een onthaalbediende in een studentencontract van bepaalde duur
15. Principieel goedkeuren van maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, met name aangepast 

debiteurenbeheer, terugbetalingen reeds geïnde ontvangsten en (gedeeltelijke) vermindering of kwijtschelding 
van bepaalde retributies, huurgelden of concessies

16. Goedkeuren van de bestelbonnen
17. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
18. Vaststellen van het verkoopdagboek

Datum publicatie: 30 april 2020


