Besluiten van de gemeenteraad van 24 april 2018
De Raad,


























Hoort 2 interpellaties van de inwoners
Keurt moties goed betreffende:
- de beweging #1bru1vote voor de gewestelijke verkiezingen van mei 2019
- de privatisering van Belfius Bank
- Vorst, een Gastvrije Gemeente
- de vestiging van een IPPJ en de heraanleg van het voormalige internaat Victor
Horta
Verlengt de terbeschikkingstelling van het gebruik door de vzw Community Land
Trust Brussel, Wielemans-Ceuppenslaan, 7
Stemt toe dat « Forest Tennis Avenir » tijdelijk gebruik maakt van een deel van het
Bertelsonstadion
Keurt de tijdelijke gebruiksovereenkomst met de vzw Platforme Citoyenne de Soutien
aux Réfugiés voor Wielemans-Ceuppenslaan, 1 goed
Stemt de uitbetaling van de derde schijf van de gemeentelijke subsidie 2016 aan het
SVKV
Kent het voorstel gedaan door de NV Belfius Banque goed (MiFID II)
Betaalt het bedrag van 31.792 € terug aan het B.G.H.G.T.
Keurt de begrotingswijziging 4 van de buitengewone dienst 2018 goed
Keurt het protocol 2018 betreffende de vertoningszaal van Vorst Nationaal goed
Staat toe om zich in cassatie te voorzien tegen het arrest, ongunstig voor de gemeente
Vorst, in de zaak tussen de gemeente Vorst en de N.V. Proximus
Keurt de ingebruikname van ANPR-camera’s goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de herstelling van de wegen op het kerkhof van Vorst
- de plaatsing van betonnen kaders voor de collectieve grafstenen 30-50 jaar
- de adviesopdracht en opdracht van projectontwerper in school 3
- de studie- en begeleidingsopdracht van de heraanleg van de wegen Kersbeek,
Bempt en Glasblazerij (Fase 3: heraanleg van de openbare ruimten en stemt in met
de uitgave
Keurt het aanhangsel bij de overeenkomst tussen de vzw Setis BXL en de gemeente
goed
Keurt het basisdossier, het Milieueffectenrapport (M.E.R.), de aanvraag voor toelating
om te onteigenen bij de Gewestregering en het verzoek tot vastlegging van een
voorkoopperimeter goed
Keurt het protocolakkoord voorgelegd door BELIRIS goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende actoren van het SVC
goed
Neemt akte van de vacant verklaring voor een vaste benoeming in wervingsambt met
ingang van 1 maart 2018 voor de scholen “De Werldbrug” en “De Puzzel”
Legt het functieprofiel voor de post van directie in de school van de Bempt vast
Hoort 2 interpellaties van gemeenteraadsleden
Kent 1 pensioen toe
Kent 1 loopbaanonderbreking toe
Laat 1 directeur toe tot de stage






Stelt 13 leraren aan
Stelt 1 tijdelijke directeur aan
Draagt 4 kassavoorschoten over
Stemt toe tot een burgerlijke partijstelling

