Gemeenteraad van 19 november 2013
De Raad,
 Keurt de wijziging van de sociale statuten van HYDROBRU en SIBELGA goed
 Verlengt de duur van INTERFIN
 Past het statuut van de mandaten toe in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met
Sint-Gillis
 Wijzigt het administratief en technisch kader en organogram en het kader van het
onderhoudspersoneel en de conciërges
 Legt de voorwaarden vast van het promotie-en aanwervingsexamen voor een directeur van
de dienst werken en voor de bevorderingswedstrijd tot code 4 in het kader van het
onderhoudspersoneel
 Wijzigt de aanwervingsvoorwaarden voor gemeentesecretaris
 Keurt goed :
o Het aanhangsel aan de BFPVS-overeenkomst
o Een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het veiligheidsbeleid
o Het contract voorgesteld door de vzw “ Het Beschrijf”
o Het aanhangsel aan de huurovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor van Vorst
o De overeenkomsten in het kader van het Programma preventie Schoolverzuim
o Het beheersplan van het “ kinderdagverblijf DIVERCITY”
o De programmawijziging van het Duurzaam wijkcontract Albert
 Wijzigt het politiereglement op het politieverkeer betreffende het rijverbod van de quads
 Keurt de gunningswijze goed voor de opdrachten voor de aankoop van voertuigen, fietsen, 1
camion 4X4, 1 veegmachine
 Neemt kennis van de beslissingen van het schepencollege i.v.m. de aankoop van 1
microfoon, 1 fietsstalling, fotoapparaten, 1 keukenkast, meubilair, matrassen, vaatwerk, 1
motorfiets, helmen en hangsloten, de herstelling van machines van de schrijnwerkerij, de
inrichting van val-en speelzones, de restauratie van een gewelf en van de afvoerbuis van een
kolk, de globale inrichting van her Marconipark, de uitbreiding van een opdracht van een
architect, de verbreking van een gedeelte van de opdracht van projectontwerper voor de
renovatiewerken van de abdij
 Wijzigt de gewone begroting 2013
 Geeft een advies over 4 rekeningen, 1 begrotingswijziging en 2 begrotingen van
kerkfabrieken
 Verklaart betrekkingen vacant in het Franstalig gesubsidieerd onderwijs
 Neemt acte van het Nederlandstalig cultuurplan 2014

 Hoort 2 interpellaties van mevrouw Gelas, 1 van mevrouw Langbord en 1 van de heer
Criquilion
 Kent 2 rustpensioenen toe
 Kent 1 overlevingspensioen toe
 Benoemt 3 agenten
 Laat 1 agent en 1 schooldirectrice toe tot de stage
 Stelt een tijdelijke schooldirectrice aan
 Benoemt 1 schooldirectrice
 Draagt 4 voorschotten voor kleine uitgaven over

