
 
 

Pastoorstraat 2 – 1190 Brussel 

 

De Gemeenteraad van dinsdag 24 maart 2015 om 19u30 

in het gemeentehuis (1
ste

 verdieping) 
 

 

OPENBARE ZITTING 

 

A.Z. 1. Gemeenteraad - Overlijden van een lid - Nazicht van de bevoegdheden, eedaflegging en 

aanstelling van de opvolger 

 2. Algemene zaken - Reglement van orde van de gemeenteraad - Wijziging 

G.E. 1. Gemeente-eigendommen - Wegenisconcessie voor een gedeelte van de Oude Vijversstraat 

te Vorst - Bijvoegsel 

Huis. 1. Huisvesting - Gemeentewoningen - Model van huurovereenkomst en huishoudelijk 

reglement - Goedkeuring - Machtiging aan het college van burgemeester en schepenen voor 

ondertekening 

Sport 1. Sport - Toelagen toegekend aan de Vorstse sportclubs door de regering van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest - 2015 

 2. Sport - Retributies voor het gebruik van de gemeentelijke installaties en omnisportzalen - 

Nieuw reglement 

FIN. 1. Financiën - Wijziging nummer 1 van de gewone dienst - Begroting 2015 

 2. Financiën - Gemeentelijke boekhouding - Dienstjaar 2015 - Voorlopige twaalfden 

 3. Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de vertoningen en vermakelijkheden 

georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan ontvangen waarvan de uitbaters er 

zich toe verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteiten te 

beperken – Protocol (verslag volgt) 

J.Z. 1. Juridische zaken - Werken - Zaak Lonbois - Gebouw gelegen te Vorst, Van Haelenlaan 6 - 

Dading en afstand van geding - Toelating van de Raad 

 2. Juridische zaken - Bezwaarschriften tegen een gemeentebelasting - Bezwaarschriften 

ingediend door de BVBA AJA CONCERTS tegen een belasting op de vertoningen en 

vermakelijkheden voor het dienstjaar 2010 - Gevolg dat gegeven wordt aan de zeven 

vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel d.d. 29 april 2014 - Toelating van 

de Raad 

O.W. 1. Openbare Werken – Openbare netheid – Plaatsing en beheer van vier ondergrondse 

glasbollen – Overeenkomst met het Agentschap Net Brussel 

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - 2015-T-006 - Restauratie en renovatie van het Gemeentehuis van 

Vorst, Fase II: binnenkant - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

K.K. 1. Kleine Kinderen - Kinderdagverblijf : Les P’tits Matelots - Aankoop van rekken voor de 

opslag van voedingsmiddelen - Toepassing van artikel 249 van de NGW 

S.B. 1. Stedelijk Beleid - Goedkeuring van de overeenkomst "Stedelijk beleid 2015" 

 2. Stedelijk Beleid - Goedkeuring van de type-overeenkomst en volmacht aan het college om 

de samenwerkingsovereenkomsten te ondertekenen tussen de gemeente en de partner vzw’s 

in het kader van het contract Stedelijk Beleid 2015 

 

 

 



H.W. 1. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Verschillende bouwoperaties 

- Coördinatieopdracht Veiligheid-Gezondheid: project en verwezenlijking - 

Dienstenopdracht - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen 

firma’s - Bestek - Raadpleging van studiebureaus - Toepassing van artikel 134, lid 2 van de 

Nieuwe Gemeentewet - Kennisneming 

 2. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Marconipool - Operaties 2A 

en 2B - Bouw van een nieuw buurthuis en herinrichting van recreatieve en landschappelijke 

ruimten - Opdracht voor diensten - Aanstelling van een multidisciplinair team, anders 

genoemd Projectontwerper - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

van de opdracht - Opdrachtaankondiging en Bijzonder Bestek 

 3. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operatie 3A - Globale 

heraanleg van het Marconipark - Alsembergsesteenweg nr 298 en Marconistraat nr 129 - 

Opdracht voor aanneming van werken - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de 

gunningswijze van de opdracht - Bijzonder Bestek en Opdrachtaankondiging 

 4. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Abdij - Project 5.12 « Abbaye Be 

Jong » - Samenwerkingsovereenkomst Infor’Jeunes Bruxelles 

 5. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Abdij - Operatie 6.3 « Coördinatie 

van de socio-economische acties van het Duurzame Wijkcontract Abdij en van de 

Wijkantenne » - Wijkenveloppe - Projectoproep 2015 - Wijkkrant 

 

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 


