Besluiten van de gemeenteraad van 03 mei 2016
De Raad,

















Keurt goed: de statutenwijzigingen van Hydrobru
Keurt goed: de statutenwijzigingen van Vivaqua
Machtigt de gemeente Vorst om vrijwillig tussen te komen in het kader van de
dagvaardingen in ontbinding van de intercommunale Vivaqua gevraagd door de
aangesloten gemeenten
Keurt goed: de bepalingen van de overeenkomst betreffende de alternatieve
gerechtelijke straffen en maatregelen, die voor het jaar 2015 dient te worden gesloten
tussen de Gemeente Vorst en de Staat
Neemt akte van de jaarrekeningen 2014 voor de gemeentelijke vzw “Forest, centre
culturel”
Keurt goed: de gebruiksovereenkomsten voor de gemeentelijke gebouwen,
Brusselsesteenweg 112 (Technisch Centrum gedeeltelijk) en Guillaume Van
Haelenlaan 83 (geheel) door het Gewestelijk Parkeeragentschap van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Wijzigt het toekenningsreglement van de transitwoningen
Keurt goed: de overeenkomst tot regeling van de modaliteiten van terugbetaling van
vijfentachtig procent van de opbrengst van de boetes die het Gewest geïnd heeft en die
betrekking hebben op leegstaande woningen gelegen op het grondgebied van de
gemeente
Brengt uit een gunstig advies over het Gemeentelijk Parkeeractieplan van de
Gemeente Ukkel
Keurt goed: de tripartiete overeenkomst betreffende de overdracht van het
onderhoudscontract voor parkeermeeters en de ophaling van de muntstukken op het
grondgebied van Vorst
Wijzigt vanaf 1 juni 2016 het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen
op de openbare weg
Neemt akte van de beslissingen van het college voor:
- de opdracht voor het huren van een frankeermachine voor een duur van vijf jaar,
jaarlijks opzegbaar, voor de Dienst Secretariaat
- de aankoop van een vaatwasmachine voor de Seniorenclub 'Marconi'
- het onderhoud en dringende herstelling van de liften en goederenliften van de
gemeentegebouwen
- 8-mei-Square - Fase II - Inrichting van het speelplein
- Bempt - Werkzaamheden van plaatsing van wortelwerende dichting op de terreinen
nr 4 en 5
- de verwerking van gemeentelijk afval
- de Nederlandstalige school « De Puzzel » - Opdracht coördinatie veiligheid
- de aanleg van een omnisportveld van kunstgras in het Bemptpark
- de herstelling van de lift van de bibliotheek in het Forum, Belgradostraat 15-17
- de herstellingen, afstelling en vervanging van de veiligheidssystemen op de drie
grote luiken van de Garagedienst
Keurt goed: de overeenkomst in het kader van de ordonnantie van 13 februari 2003













Keurt goed: de wijzigingen voorgesteld voor de dienstverleningsovereenkomst met de
vzw “SETIS”
Keurt goed: het ontwerp van overeenkomst met betrekking tot de opdracht van
projectontwerper “Restauratie en renovatie van het gemeentehuis”
Legt de lastenvoorwaarden vast voor de huur, installatie en demontage van
prefabklassen in de Bempt
Hoort twee interpellaties van gemeenteraadsleden
Kent 6 pensioenen toe
Neemt akte van de ambtsneerlegging van 2 benoemd agenten
Behoudt 1 schorsingsbesluit
Stelt 1 onderwijzer aan
Stelt het hoofd van het openbare onderwijs als lid van de raad van bestuur van de vzw
M.A.R.G.E.
Vervangt de Gemeentesecretaris
Vervangt 2 mandaten

