
 
Besluiten van de gemeenteraad van 21 december 2021 

 

De Raad, 

 

• Hoort 2 interpellaties van het publiek 

• Neemt kennis van de beslissing van het college voor: 

- de uitbreiding van de opdrachten van de Gemeente gesubsidieerd door de GGC in 

het kader van de coronapandemie 

- de levering van tapijt voor animaties 

- de levering van speelgoed voor de ludotheek 

- de levering van boekensteunen voor de bibliotheek 

- de levering van spellen en speelgoed (assemblage-, constructie-, buiten- en 

sportspeelgoed) voor de ludotheek 

- de levering van rollenspellen voor de ludotheek 

- de levering van gezelschapspellen voor de ludotheek 

- de levering van gezelschapspellen voor de ludotheek (inventaris nr. 2) 

- de levering van educatieve spellen voor de ludotheek 

- de aankoop van informaticamateriaal 

- de aankoop van een fornuis voor het kinderdagverblijf ‘Divercity’ 

- de studie en testen van de verlichting van de Sint-Denijskerk 

- het waterdicht maken van de achtergevel voor school Arc-en-Ciel 

- de renovatie en restauratie van de Sint-Denijskerk - Gesplitste opdracht: 

voorwaardelijk gedeelte: opdracht van projectontwerper 

- het onderhoud en de herstelling van de liften van de gemeentegebouwen (3 jaren) 

- de kleine interventies aan de gemeentelijke speelpleinen (2022-2024) 

- de restauratie van de oude armaturen van het gemeentehuis 

- de inrichting voor het beheer van regenwater - Fase 1 voor Forest Domaine 

- de beveiliging en vervanging van de speeltuigen op speelplein Jupiter 

- de zware interventies aan de kunstgrasvelden op de Bempt 

- de zware interventie op natuurlijk terrein op de Bempt 

- de zware interventies aan de gemeentelijke speelpleinen 

- de vervanging van de waterontharder op kinderdagverblijf le Bercail 

- de herstelling van trampolines 

- de vloerbekleding (2 percelen) voor scholen 3 en 6 

- de aankoop van twee spandoeken 

- de aankoop van een lichtbalk 

- de aankoop van een chiplezer 

- de aanleg van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij 

• Geeft een advies i.v.m. de begroting 2022 van het OCMW 

• Keurt het tweede thema voor de Vorstse Burgerraad goed 

• Keurt begrotingswijzigingen 2 en 3 van het OCMW goed 

• Keurt de wekelijkse sluitingsdagen, afwijking 2022, van de handelszaken goed 

• Keurt het reglement van het project B3 “Van wijkantenne tot Huis van de Initiatieven” 

goed 

• Keurt het aanhangsel bij het protocolakkoord met Beliris voor de herinrichting van het 

Sportcomplex ‘VroegeGroenten’ goed 

• Keurt de wijziging van protocol nr. 2.23.1.3 van Beliris goed 



• Keurt de overeenkomst betreffende leningen voor investeringen 2022 voor de 

verbouwing van de zolder goed 

• Geeft een advies i.v.m. 2 rekeningen en 2 begrotingen van kerkfabrieken 

• Keurt de wijziging van het belastingreglement op de kantooroppervlakten goed 

• Keurt de wijziging van het belastingreglement op de nachtwinkels goed 

• Keurt de hernieuwing van het belastingreglement op de uithang- en reclameborden 

goed 

• Keurt de wijziging van het belastingreglement op de tweede verblijfplaatsen goed 

• Keurt de hernieuwing van het belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde 

instellingen goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op antennes, pylonen en masten voor mobiele 

telefonie goed 

• Keurt de wijziging van het belastingreglement op de uitrustingen met industriële en/of 

commerciële doeleinden goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op de agentschappen voor weddenschappen op 

wedrennen goed 

• Keurt de hernieuwing van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 

goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op 

de onroerende voorheffing goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op de tijdelijke bezetting van parkeerplaatsen 

door een entiteit goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op het uitstallen van koopwaren en andere 

voorwerpen op het openbaar domein goed 

• Keurt de wijziging van het belastingreglement op de richtingspijlen geplaatst voor 

commerciële doeleinden goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op de terbeschikkingstelling van 

telecommunicatietoestellen tegen betaling door het publiek goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, 

terrassen en andere voorwerpen op het openbaar domein goed 

• Keurt de wijziging van het belastingreglement op de verdeelapparaten van 

brandstoffen en smeeroliën toegankelijk voor het publiek goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op de toestellen waarmee automatisch 

bankbiljetten gedeponeerd en/of afgehaald kunnen worden goed 

• Keurt de hernieuwing van de belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg 

ter gelegenheid van bouw-, sloop-, heropbouw-, verbouwings-, herstellings- of 

onderhoudswerken van gebouwen goed 

• Keurt de overeenkomst voor gebruik van een deel van het perceel door de vzw Ecole 

en Couleurs goed 

• Keurt de overeenkomsten betreffende de Projectoproep Klimaatactie 2021 voor de 

gemeenten en OCMW’s goed 

• Neemt akte van de resultatenrekening van het dienstjaar 2020 en van de balans van de 

vzw “La Famille Forestoise” 

• Keurt de wijziging van het reglement betreffende de toekenning van een premie 

gedurende de drie jaren die volgen op de vestiging in een pas verworven of gebouwde 

woning te Vorst goed 

• Keurt de aankoop ten algemene nutte van het goed gelegen Canadastraat 55-57 met 

het oog van de realisatie van 4 woningen middeninkomens goed 

• Neemt akte van de rekeningen van het SVKV en van het verslag van de bedrijfsrevisor  

• Keurt de bijgevoegde exploitatie- en patrimoniale begroting van de grondregie voor 

2022 goed 

• Keurt het reglement voor- en naschoolse opvang op de Nederlandstalige 

gemeentescholen van Vorst goed 



• Neemt akte van de bijkomende vacantverklaringen vanaf 1 januari 2022 

• Keurt het arbeidsreglement voor het gewoon basisonderwijs en de evaluatiereglement 

voor onderwijzend personeel voor de Nederlandstalige onderwijs goed 

• Keurt de overeenkomst betreffende de goedkeuring van de financiering tussen de 

Gemeente Vorst en de vzw BeFUS goed 

• Staat 4 voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2022 

• Hoort 2 interpellaties en 4 mondelinge vragen 

• Kent 1 pensioen toe 

• Zet 7 agenten in disponibiliteit 

• Zet 10 leraren in disponibilitieit 

• Stelt 1 leraar aan 

• Kent 22 verloven toe aan leraren 

• Kent 18 loopbaanonderbrekingen toe aan leraren 

• Benoemt 1 schooldirecteur 

• Kent 1 kassavoorschot toe 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 4 tot en met 7 januari 2022 

 

 

 

 

 


