Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 15 juni 2020
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 8 juni 2020
2. Aktenemen van een melding van een IIOA klasse 3, ingediend door Wesley Vanlerberghe voor het plaatsen van een
propaangastank in de Kortwagenstraat 40
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Rik Verbrugghe voor het renoveren van een woning en het bouwen van
een garage in de Molenstraat 1
4. Gunnen van de huur van gebruikerslicenties en systeemlicentie softwareprogramma overheidsopdrachten 3P
5. Gunnen van het huren van waterkoelers voor de drie gemeentelijke sporthallen
6. Gunnen van het reinigen van de luchtkanalen in diverse openbare gebouwen
7. Gunnen van technische bijstand door Cevi
8. Gunnen van het aankopen, leveren en installeren van een digitaal scherm voor gebruik in het administratief
centrum
9. Gunnen van een tijdelijke uitbreiding van ReCreateX licenties voor de speelpleinwerking zomer 2020
10. Afleveren van een adressenlijst van kinderen uit Ledegem, geboren in 2004 en 2005, voor de ledenwerving van
KLJ Ledegem
11. Bij hoogdringendheid goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger
voor de algemene vergadering van De Mandel cvba op 30 juni 2020
12. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
13. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
14. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Provinciebaan van 18 juni tot 6 juli 2020
naar aanleiding van openbare werken
15. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein ter hoogte van de Plaats 36 van 22 tot 29 juni 2020 naar
aanleiding van private werken
16. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 10 juni 2020 over bij hoogdringendheid goedkeuren van
het opbouwen en plaatsen van een terras door café 't Hoekske
17. Bekrachtigen van de beslissing van de burgemeester van 10 juni 2020 over bij hoogdringendheid vaststellen van
een tijdelijke politieverordening op het wegverkeer van 11 juni tot 31 oktober 2020 naar aanleiding van het
opbouwen en plaatsen van een terras door café 't Hoekske
18. Goedkeuren van de organisatie, het budget en de tarieven van de speelpleinwerkingen door de dienst vrije tijd
tijdens de zomervakantie
19. Toekennen van een projectsubsidie ontwikkelingssamenwerking aan het project van Toon Tanghe
20. Goedkeuren van een afwijking op het reglement feestelijkheden
21. Goedkeuren van een afwijking op de retributiereglementen socio-culturele infrastructuur, sportinfrastructuur en
uitleendienst wegens de coronacrisis
22. Ten laste nemen van een factuur
23. Ten laste nemen van een factuur
24. Ten laste nemen van een factuur
25. Goedkeuren van de bestelbonnen
26. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
27. Vaststellen van het verkoopdagboek
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