
 
Besluiten van de gemeenteraad van 21 april 2020 

 

De Raad, 

 

• Keurt de de aankoop ten algemenen nutte van het gebouw gelegen Brusselsesteenweg 

18-20 goed 

• Keurt de begrotingswijzigingen nummer 1 en 2 van de gewone en buitengewone 

dienst van de begroting 2020 goed 

• Keurt de begrotingswijzigingen nummer 4 en 5 van de gewone en buitengewone 

dienst van de begroting 2020 goed 

• Keurt de begrotingswijziging nummer 3 van buitengewone dienst van de begroting 

2020 goed 

• Keurt de projectoproep voor de tijdelijke en overgangsgebruik van de sites Chassart en 

Axima goed 

• Keurt de offerte voor de uitvoering van een gedetailleerd bodemonderzoek en van een 

risicostudie goed na de overeenkomt met Leefmilieu Brussel met betrekking tot 

perceel 2 van de “opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies bestemd 

voor Brusselse overheidsinstellingen” 

• Keurt de aankoop van informaticamateriaal voor de goede werking van de diensten en 

hun integratie in het gemeentelijk informaticapark goed 

• Keurt de dadingsovereenkomst voor de levering van huisbrandolie goed 

• Wijzigt het retributie-reglement voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij 

aangevraagd door particulieren 

• Wijzigt het belasting-reglement op de samenstelling van administratieve dossiers 

• Wijzigt het belasting-reglement betreffende het overlijden en de late aankomst op het 

kerkhof 

• Keurt de dadingsovereenkomst voor de aankoop van voedingsmiddelen en kleine 

huishoudartikelen goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en het OCMW van 

Vorst voor de uitvoering van een gezamenlijke opdracht met betrekking tot de 

terbeschikkingstelling van maaltijdcheques en cadeaucheques aan het gemeente- en 

OCMW-personeel goed 

• Keurt het reglement van toetreding tot de aankoopcentrale van de intercommunale 

Sibelga met het oog op de aankoop van voertuigen op alternatieve brandstoffen, 

laadpalen en tools voor het beheer van deze palen, ten voordele van de lokale en 

gewestelijke overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de restauratie en de renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase II: binnenschil 

- de vervanging van het synthetische gras op het speelplein van de Bempt 

- de oprichting van een autonoom gemeentebedrijf met het oog op het beheer van een 

deel van het vastgoedpatrimonium van de Gemeente Vorst 

• Keurt de rekeningen 2018 van de vzw MARGE goed 

• Keurt de overeenkomst tussen de gemeente en Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert 

2020-2025 goed 

• Bevestigt de Politieverordening van de Burgemeester van 17 april 2020 

• Benoemt 1 leraar 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 9 april tot 17 april 2020 en 

van 25 mei tot 27 mei 2020 


