
 

 

Besluiten van de gemeenteraad van 2 juni 2015 

De raad, 

 Gaat over tot een tuchtverhoor 

 Wijzigt het organogram en het geldelijk statuut 

 Valideert het protocolakkoord wat betreft de behandeling van de gemengde inbreuken  

 Keurt het Nieuw Algemeen Politiereglement goed 

 Aanvaard een voorstel tot dading 

 Wijzigt de gewone en de buitengewone begroting 2015 

 Keurt het protocol 2015 i.v.m. de vertoningen in Vorst Nationaal 

 Geeft advies voor 5 rekeningen en 1 begroting van kerkfabrieken 

 Neemt kennis van de besluiten van het college van Burgemeester en schepenen i.v.m.: 

 De levering en plaatsing van rolluiken 

 Aanhangsels en afrekeningen voor het project DIVERCITY 

 De globale kost van het dossier van de inrichting van de openbare ruimten van het 

Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug 

 Keurt de lastenvoorwaarden goed voor de opdrachten: 

 Renovatie van de voetpaden 

 Herstelling van het asfalt van gemeentewegen 

 Het project n° 1 van het driejaarlijks investeringsplan 2013-2015 

 De asbestverwijdering aan de binnenkant van het gemeentehuis 

 Neemt acte van de besluiten van het college van Burgemeester en schepenen voor de 

levering van een stookketel 

 Keurt goed : 

 De type-overeenkomst van de Abdij van Vorst tussen de gemeente en de dragers van de 

socio-economische projecten  

 De projectoproep “wijkenveloppe” opgesteld door het team van het DWC Abdij 

 Hoort 4 interpellaties 

 Stemt 2 moties  

 Stelt 1 agent op rust voor fysische ongeschiktheid 

 Stelt 1 agent op rust 

 Zet 3 onderwijzers in disponibiliteit 

 Laat 1 agent toe tot de promotiestage  

 Benoemt 1 agent 

 Benoemt 1 schooldirectrice en 14 onderwijzers 



 Stelt 4 onderwijzers aan  

 Evalueert 1 schooldirectrice 

 Vervangt de gemeentesecretaris 

 Stelt 2 mandaten voor en stelt 4 mandaten aan 

 Neemt kennis van de besluiten van het college van Burgemeester en Schepenen i.v.m. de 

onvoorziene afwezigheden van de gemeentesecretaris 

 Doet afstand van beroep in de stakingsvordering inzake leefmilieu tegen het plan voor het 

overvliegen van de vluchten rond Brussel-Nationaal  

 

 

 

 

 

 


