
 
 

Pastoorstraat 2 – 1190 Brussel 

 

De Gemeenteraad van dinsdag 10 februari 2015 om 19u30 

in het gemeentehuis (1
ste

 verdieping) 
 

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 

Tuchtprocedure - Verhoor 

 

OPENBARE ZITTING 

Pers. 1. Personeel - Eindejaarstoelage - Supplement 

G.E. 1. Gemeente-eigendommen - Domeinlaan 150 te Vorst (gemeentelijke tennis) - 

Domeinconcessie en concessie van openbare dienstverlening vanaf 01 februari 2009 

(bvba Forest Tennis Avenir) - Overeenkomst - Tweede verzoek tot verlenging van de 

basisduur van 9 jaar met drie bijkomende jaren - Toelating 

Huis. 1. Huisvesting - Overeenkomst tot regeling van de modaliteiten van terugbetaling van 

vijfentachtig procent van de opbrengst van de boetes die de Gewest geïnd heeft en die 

betrekking hebben op leegstaande woningen gelegen op het grondgebied van de 

gemeente - Goedkeuring - Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen 

voor ondertekening 

C.A.D. 1. Centrale aankoopdienst - Aankoop van statafels en vergaderstoelen - Goedkeuring van 

de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van 

de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 2. Centrale aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Aankoop van bijverwarmingen - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden, van de gunningswijze - Toepassing van artikel 

234, 1ste lid van de nieuwe gemeentewet – Akteneming 

V.T.O. 1. Vrijetijdsopvang - Goedkeuring van de tweede evaluatie van het Lokaal 

Coördinatieprogramma voor het Kind 2011-2016, van het activiteitenverslag 2013-

2014 en van het jaarlijkse actieplan 2014-2015 - Kennisneming 

FIN. 1. Financiën - Begroting 2015 

 2. Financiën - Belasting op de relaisantennes, pylonen en masten van mobilofonie - 

Reglement - Wijzigingen 

 3. Financiën - Belasting op de reclamevoorzieningen - Reglement - Wijziging 

 4. Financiën - Belasting op de opgravingen - Reglement - Wijzigingen 

 5. Financiën - Belasting op de nachtwinkels - Reglement - Wijzigingen 

 6. Financiën - Belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels - Reglement - 

Wijzigingen 

 7. Financiën - Israëlitische Liberale Gemeenschap BETH HILLEL - Rekening 2013 

 8. Financiën - Kerkfabriek Sint-Denijs - Rekening 2013 

 9. Financiën - Kerkfabriek van Sint-Denijs - Begroting 2014 

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - Verschillende overheidsopdrachten - Goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, van de gunningswijze en van de uit te nodigen firma's - Toepassing 

van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 2. Overheidsopdrachten - 2014-T-007: Aanleg van een nieuw speelplein, 8 mei-square 

(perceel 1) en inrichting van diverse speelpleinen in Vorst (perceel 2) - Perceel 2: 

goedkeuring van aanhangsel 1 - Toepassing van artikel 236, 2de lid van de NGW - 

Kennisgeving 

 3. Overheidsopdrachten - 2015-T-003 - Vervanging van een circulatiepomp van de 

verwarmingsinstallatie van het Gemeentehuis van Vorst - Toepassing van artikel 249 

van de NGW - Instemming met de uitgave 



 4. Overheidsopdrachten - 2015-F-002 -Vervanging van een haspel met kar en zijn slang 

voor de ontstoppingsmachine van de Dienst Loodgieterij - Instemming met de uitgave 

V.S.C. 1. Voorzieningen voor Sociale Cohesie - Overeenkomst SETIS - Goedkeuring 

P.P.S. 1. Programma Preventie Schoolverzuim - Subsidie 2014-2015 - Overeenkomst met een 

vereniging - Wijziging 

H.W. 1. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - Project 

DIVERCITY - Opdracht voor aanneming van werken - Goedkeuring van de 

aanhangsels 2, 3, 4 en 5 en afrekening 3 - Kennisneming 

 2. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - Renovatie van een 

bouwcomplex in beroepsopleidingscentrum en in woningen met sociaal karakter in de 

Fierlantstraat nr 80 te 1190 Vorst - Goedkeuring van aanhangsels 12, 23 en 24 - 

Kennisneming - Toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet 

 3. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - De heraanleg van de tuin 

van het gebouw « l’Espoir » en de bouw van een plaatselijke voorziening in de 

Drukkerijstraat, 5 te 1190 Vorst - Goedkeuring van het aanhangsel 3 (afr. 9 en 10) - 

Toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet - Kennisneming 

 4. Heropleving van de Wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - BHSA - Zware renovatie 

van het Buurthuis Sint-Antonius en heraanleg van de tuin, bouw van een polyvalente 

zaal en van drie woningen - Financiering - Herzien 

 5. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - Overheidsopdrachten - Luik 

5 - Bouw van een nieuw jeugdhuis - de Mérodestraat 441 - Goedkeuring van de 

afrekeningen - Goedkeuring van aanhangsels 6, 7, 13, 14, 15, 16 en 17 - Kennisneming 

- Toepassing van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet 

 6. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - De heraanleg van de tuin 

van het gebouw « l’Espoir » en de bouw van een plaatselijke voorziening in de 

Drukkerijstraat, 5 te 1190 Vorst - Goedkeuring van aanhangsel 4 (afrekeningen 4ter, 

8ter, 11, 12bis, 13) - Kennisneming - Toepassing van artikel 236 van de Nieuwe 

Gemeentewet 

 7. Heropleving van de wijken - Gemeente-eigendommen - Wijkcontract Sint-Antonius - 

Gebouw « Opleidingscentrum » gelegen de Fierlantstraat, 80 te Vorst - 

Erfpachtovereenkomst - Goedkeuring - Herzien 

 8. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operaties 1B en 1F - 

Bouw van een complex van gediversifieerde voorzieningen met culturele en sportieve 

functie en heraanleg van het Albertplein - Albertpool - Opdracht voor diensten - 

Aanstelling van een multidisciplinair team, anders genoemd Projectontwerper - 

Goedkeuring van het Bijzondere Bestek 

 9. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operatie 1E - Renovatie 

en uitbreiding van het kinderdagverblijf « les Bout’chics » - Opdracht voor diensten - 

Aanstelling van een projectontwerper - Opdracht van projectontwerper - Goedkeuring 

van het Bijzondere Bestek 

 10. Heropleving van de wijken - Gemeentegebouw gelegen te Vorst, de Mérodestraat, 441 

- Gebruiksovereenkomst met de vzw Jeugdhuis van Vorst - Goedkeuring 

N.A. 1. Nederlandstalige aangelegenheden - Openbaar Onderwijs - DIVERCITY: Opdracht tot 

uitvoering van de opdracht voor de bouw van een dienstencomplex in het kader van het 

wijkcontract te Vorst - Voorwaardelijke schijf - Opdracht tot het starten van de missie - 

Akteneming 

 

INTERPELLATIE 

 Het gemeentelijke preventiebeleid inzake polarisering en gewelddadige radicalisering (op vraag 

van Mevrouw Plovie, gemeenteraadslid) 

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 


