Lijst van de genomen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen
van 15 februari 2021
1. Goedkeuren van het verslag van het college van burgemeester en schepenen van 8 februari 2021
2. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Stefanie Ollevier voor het bekleden van de gevel, het verharden van
de tuin en het plaatsen van een omheining in de Gullegemsestraat 180
3. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Maikel Demyttenaere voor het aanbouwen van een sportruimte in de
Rollegem-Kapelsestraat 29 en 31
4. Verlenen van een omgevingsvergunning aan Stijn De Wulf, voor het uitbreiden van de exploitatie van een
melkveehouderij en het aanleggen van 2 sleufsilo's en betonverharding in de Kortwagenstraat 28
5. Goedkeuren om een brief te sturen naar het kabinet van minister Zuhal Demir over de verkorting van de termijn
voor de behandeling van meldingen van inrichtingen derde klasse
6. Verlenen van een machtiging aan Aquafin voor het signaleren van werken op de openbare weg op het grondgebied
van Ledegem voor 2021
7. Gunnen van een bijkomende licentie WebBv om de extra medewerker onthaal & burgerzaken met de
bevolkingstoepassing WebBv te kunnen laten werken
8. Gunnen van de organisatie van psychotechnische screenings en assessments in het jaar 2021
9. Ambtshalve inschrijven in de bevolkingsregisters
10. Ambtshalve schrappen uit de bevolkingsregisters
11. Kennisnemen van het jaarverslag organisatiebeheersing 2020
12. Kennisnemen van het jaarverslag klachten en incidenten informatieveiligheid 2020
13. Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen
14. Kennisnemen van de toelatingen tot het plaatsen van signalisatie en bekrachtigen van de toelatingen tot inname
van het openbaar domein
15. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein in de Dadizeelsestraat van 16 februari tot 16 april 2021 naar
aanleiding van openbare werken
16. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein in de Soldatenstraat van 26 februari tot 12 maart 2021 naar
aanleiding van openbare werken
17. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein tegenover Izegemsestraat nummers 2 en 31 van 15 tot 26
februari 2021 naar aanleiding van openbare werken
18. Goedkeuren van de inname van het openbaar domein in de Izegemsestraat van 13 februari tot en met 14 maart
2021 (verlenging) naar aanleiding van openbare werken
19. Goedkeuren van de organisatie van Schijt je rijk door Chiro Miengelienge op 27 februari 2021
20. Goedkeuren van de organisatie en het budget van vorming kleine blustechnieken voor onthaalouders
21. Goedkeuren van het reglement telewerken
22. Vacant verklaren van de functies van administratief bediende voor de dienst vrije tijd
23. Vaststellen van de selectieprocedure voor de aanwerving van een clusterverantwoordelijke mens & samenleving
24. Vaststellen van de selectieprocedure voor de aanwerving van een coördinator personeel & organisatie
25. Beëindigen verzekeringspolis Manitou
26. Kennisnemen van het rapport van de thesaurietoestand, de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole en de
evolutie van de budgetten voor het 3de kwartaal 2020
27. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2019
28. Kennisnemen van de staat van oninbare posten van de algemene gemeentebelasting op gezinnen en bedrijven,
aanslagjaar 2020
29. Goedkeuren van de bestelbonnen
30. Betaalbaar stellen van de aanrekeningen
31. Vaststellen van het verkoopdagboek
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