
 
Besluiten van de gemeenteraad van 22 november 2022 
 
De Raad, 

 
• keurt  de verlenging tot 2053 van de aansluiting van de gemeente Vorst bij de Intercommunale 

Coöperatieve Vennootschap voor Crematie goed  
 

• neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen bettrefende 
de volgende opdracht: 

o “speelgoed voor de ludotheek” 
o “rollenspellen voor de ludotheek” 
o “gezelschapsspellen 1 voor de ludotheek” 
o “gezelschapsspellen 2 voor de ludotheek” 
o ‘projectontwerper’, met het oog op de renovatie van de site van de Abdij van Vorst en 

haar volledige reconversie tot culturele pool – Wijziging 
o «ankoop van ActivPanels voor verschillende scholen van het basis- en het bijzonder 

onderwijs in de gemeente in het jaar 2022-2023 » 
o « aankoop van informaticamateriaal voor de goede werking van de diensten en hun 

integratie in het gemeentelijke informaticapark » 
o “leveringen van Nederlandstalige boeken - buiten Nederlandstalige schoolboeken van 

Belgische uitgevers - voor de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek” 
o « aankoop van meubilair voor de kinderdagverblijven » 
o « aankoop van huishoudtoestellen, hifi en multimedia” 
o « opdracht voor vertaling (2023-2025 » 
o « onderhoud van de gemeentewegen 2022 ». 

 

• keurt :  
 

o van aanhangsel 1 bij de overeenkomst van 29.09.2021 betreffende het project 
“Ouderschapsondersteuning - APOMSA” goed 

o het aanhangsel bij de partnerschapsovereenkomst en de verlenging van het projet 
« Récré du Midi » van 01/01/2023 tot 31/12/2023 goed 

o van aanhangsel 1 bij de overeenkomst van 13.01.2020 betreffende het project “MJ² - 
Zéro frontière” goed 

o van aanhangsel 1 bij de overeenkomst van 08.01.2020 betreffende het project “Hors les 
muren!” goedde verleging van de bijkomende subsidie van 50.000,00 euro voor het 
tijdelijk gebruik van de sites Chassart en Axima door de vzw Communa en de verleging 
van de gebruiks- en subsidieovereenkomst tot 31/12/2023 goed 

o het aanhangsel bij de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van 
energieboekhouding met Sibelga 

o het aanhangsel bij de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Vorst en Leefmilieu 
Brussel voor de ontwikkeling van het KlimaatActieProgramma van Vorst 

o de wijziging nr. 2 van de exploitatiebegroting en van de patrimoniale begroting van de 
Grondregie voor het dienstjaar 2022 goed 

o voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025, een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd 
op parkeerplaatsen goed 

 
o de wijziging van het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de 

openbare weg vanaf 1 december 2022 goed 



o de samenwerkingsovereenkomst tussen de PAG-ASA en de gemeente en de 

vormingsmodaliteiten goed  

o de overeenkomst van het project Rézone Midi #VIF tussen de gemeente Anderlecht, de 

gemeente Sint-Gillis, de politiezone Zuid en de gemeente Vorst goed 

o het ontwerp van overeenkomst betreffende de subsidie ter financiering van de 

tegemoetkoming in de kosten van de sterilisatie van huiskatten, een visual “huisdieren 

welkom”, evenement rond dierenwelzijn, schuilplekken voor zwerfkatten, goed 

 

• sluit de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2021 voorlopig af  
 

 

• bekracht de politieverordening van de Burgemeester van 

o 16 november 2022 (consumptie en de verkoop van drankjes tijdens voetbalwedstrijden in 

bekers van hard plastic tijdens het FIFA-wereldkampioenschap voetbal 2022) 

o van 14 november 2022 (bezit, het vervoer, verkoop en elke voorbereidende handeling 

voor het aansteken van voetzoekers, vuurwerk en pyrotechnische artikelen in de 

openbare ruimte van het volledige grondgebied van de gemeente Vorst) 

 

• hoort 3 interpellaties van gemeenteraadsleden 
 

• benoemt 3 agenten 

• kent 1 verlenging van disponibiliteit toe aan 1 agent 

• kent 2 pensioenen toe 

• stelt het jaarlijkse bedrag van het aandeel in het pensioen van een personeelslid vast 

• kent 1 verlenging van disponibiliteit toe aan 5 leraren 

 

 


