
 
Besluiten van de gemeenteraad van 20 april 2022 

 

De Raad, 

 

• Gaat over tot de verkiezing van mevr. Séverine DE LAVELEYE in de hoedanigheid 

van plaatsvervangster van de voorzitster van de Gemeenteraad 

• Wijst Mevr. Van den Bosch aan als lid van de Raad van Bestuur van Brulocalis  

• Keurt de subsidiëringsovereenkomst van het Project B3 “Van wijkantenne tot Huis 

van de Initiatieven” goed 

• Keurt het huishoudelijk reglement van de Wijkcommissie van het Duurzaam 

Wijkcontract 2 Cités goed 

• Keurt het aanhangsel bij de subsidiëringsovereenkomst Parcklab Wielemans voor het 

project “Opslagruimte” goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- Het Participatieonderzoek en specifieke vegetatie- en permeabilisatiewerken 

- De aankoop van informaticamateriaal (X2) 

- De levering van CO2-detectoren 

- De levering van knutselmateriaal 

- De levering, de montage en de plaatsing van meubilair op maat voor het 

gemeentehuis 

- De strijd tegen de oververhitting van de lokalen (dak) 

- Het weghalen van de oude grafstenen op de begraafplaats van Vorst 

- De plaatsing van betonnen kaders voor collectieve grafzerken 

- Het onderhoud van het buitenschrijnwerk: deuren, raamwerk en beglazing 

- De ontmanteling en de verwijdering van asbestelementen in verschillende 

gemeentegebouwen (2 percelen) 

- De aankoop van boekhoudsoftware 

- De levering en de vervanging van de energiemeters in gemeentewoningen 

- De verbouwing van een herenhuis tot appartementsgebouw 

• Neemt akte de dringende dakwerken - ABY 

• Keurt het verzoek tot hernieuwing van het tijdelijk gebruik van bar ABY voor het 

seizoen 2022 goed 

• Keurt het aanhangsel bij het mandaat Irisnet2 goed 

• Keurt de verlenging van de toetredingsovereenkomst tot de 

overheidsopdrachtencentrale tussen de gemeente en het OCMW van Vorst goed 

• Keurt de dading met de vennootschap Sodexo Belgium NV goed 

• Treedt toe tot de opdrachtencentrale “de levering van maaltijden en andere 

voedingsmiddelen, o.a. voor de gepensioneerden van Vorst” van het OCMW van 

Vorst 

• Keurt de gewone en buitengewone begroting 2022 goed 

• Keurt de twee voorlopige twaalfden voor de maanden mei en juni 2022 goed 

• Wijzigt het belastingreglement op de gedeeltelijk of volledig onbewoonde of 

onuitgebate bebouwde eigendommen 

• Keurt de overeenkomst betreffende het beheer en de exploitatie van de ruimte 

"Clubhouse" Bempt goed 

• Neemt akte van de saldo van de werkings- en personeelssubsidies voor het jaar 2021 – 

Forest centre culturel 



• Neemt akte van de dringende afbraak van 2 schoorstene van de school 11A 

• Keurt de bepalingen van de overeenkomsten tussen de gemeente Vorst en de 

verschillende verenigingen die deelnemen aan de activiteiten van het Programma 

Preventie Schoolverzuim 2021-2024 goed 

• Keurt de overeenkomst betreffende de subsidie ter financiering van de 

tegemoetkoming in de kosten van de sterilisatie van huiskatten goed 

• Hoort 6 interpellaties en 3 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 

• Verlengt de stage voor de benoeming van 2 agenten 

• Kent 7 pensioenen toe 

• Zet 1 leraar in disponibiliteit 

• Machtigt het schepencollege om ETHIAS, verzekeraar van de gemeente Vorst te 

dagvaarden in gedwongen tussenkomst in een geschil 

• Kent 1 verlenging van disponibiliteit toe aan een leraar 

• Benoemt 1 leraar 

• Kent 1 loopbaanonderbreking toe aan een leraar 

• Neemt akte van 2 ontslagen 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar afwezigheid van 4 tot en met 29 april 

2022 

 


