
 

 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 19 september 2017 

 

De Raad, 

 

 Keurt het politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer, « Mini-APR » 

goed 

 Neemt akte van de overschrijding van de kredieten ingeschreven in de 

begrotingsenveloppe nr. 139 

 Keurt de wijziging van de arbeidsreglement goed 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de organisatie van de 

inhaallessen met de vzw Schola ULB en het Athénée Royal Victor Horta goed 

 Keurt de voorwaarden van de huurovereenkomst m.b.t. de parkings af te sluiten met 

de NV Audi Brussels in het kader van het gratis gebruik van de parkings goed 

 Keurt de bepalingen van de bruikleenovereenkomst, af te sluiten tussen de gemeente 

en de vzw Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, in het kader van de 

terbeschikkingstelling van het schilderij dat de legende van Sint-Alena afbeeldt, met 

het oog op een tentoonstelling in het Museum Parkabdij goed 

 Keurt de overeenkomst betreffende de modaliteiten van overdracht en de respectieve 

verbintenissen van het Parkeeragentschap en van de Gemeente Vorst inzake de 

uitvoering van de taken op het vlak van beheer en exploitatie van de 

fietsparkeervoorzieningen voor langdurig parkeren op en buiten de openbare weg goed 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop van stadsmeubilair voor fietsers (openbare fietspompen, openbare 

herstellingsstations – fietsteller) 

- de stemmen van piano’s 

- de aankoop van toebehoren voor otoscoop 

- de aankoop van borden 

- de aankoop van muziekinstrumenten 

- de aankoop van bankjes voor piano’s 

- de schoolmeubilair 

- de heraanleg van de datacircuits in de gemeentescholen van Vorst 

- de levering van een schuilhuisje, stenen tafel en banken voor samenkomst van de 

families op het kerkhof 

- de vervanging van divers exploitatiematerieel: Aankoop van hakselaar en zitmaaier 

- de aankoop van verfbenodigdheden voor de werkzaamheden van de DSP’s in de 

Franstalige scholen 

- de aankoop van oranjeriebakken en plaatsing 

- de aanplanting nieuwe bomen en vervanging dode bomen 

- de vellen en snoeien van bomen 

- de versteviging van de plafonds in terracotta van Gemeenteschool nr. 3, 

Timmermansstraat 53-55 

- de aankoop van diverse machines voor de begraafplaats 

- de technisch centrum; Zonwerende folie (tegengaan van de oververhitting van de 

lokalen) 

- de levering van banden voor de voertuigen 

- de levering van wisselstukken voor de voertuigen 



- de werken voor conformiteitsstelling en indienststelling van de lift Belgradostraat 

17-19 en stemt in met de uitgave 

- de levering en installatie van folie met zonnewerend effect op de ruiten van het 

kinderdagverblijf "Divercity" en stemt in met de uitgave 

- de aankoop van 29 ventilatoren voor de kinderdagverblijven en stemt in met de 

uitgave 

- de aankoop en de plaatsing van een tickettenverdeler 

- de aankoop van twee volledige stembureaus bestaande uit elk zes stemmachines 

alsook twee kits voor de kop van de stemurne 

- de vastlegging de lastvoorwaarden van de « Coördinatieopdracht Veiligheid-

Gezondheid » 

- de vastlegging de lastvoorwaarden van de opdracht voor de opstelling van een 

milieueffectenrapport (MER) 

 Keurt de wijzigingen van het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen 

op de openbare weg goed 

 Keurt de aankoop van stripverhalen goed 

 Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 1ste trimester 2017 

 Keurt de begrotingswijzigingen 6 en 7 van de gewone en buitengewone dienst 2017 

goed 

 Geeft een advies i.v.m. 1 rekening van een kerkfabriek 

 Britse Tweedelegerlaan: stemt toe om de aanspraak van de gemeente uit te breiden op 

een nieuwe perceel 

 Britse Tweedelegerlaan: stemt toe om te dagvaarden teneinde de verjaringstermijn te 

onderbreken op een nieuwe perceel 

 Keurt de overeenkomst voor de plaatsing en de inzameling van frituurvetten en–oliën 

goed 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw “Mission Locale de Forest” voor 

de graffitiverwijdering goed 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw “Mission Locale de Forest” voor 

de openbare netheid goed 

 Keurt de wijzigingen van het belasting-reglement op de vervuiling van de openbare 

wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze plaatsen goed 

 Keurt een overeenkomst met de COCOF goed 

 Keurt het aanhangsel bij de overeenkomst met de vzw “Partenariat Marconi” 

 Keurt het huishoudelijk reglement van de wijkcommissie goed en duidt de leden aan 

 Keurt de overeenkomst met het Gewest voor de meerjarenprogramma 2017-2020 

 Herziet zijn beslissing van 18/10/2016 en wijzigt de financieringswijze voor de 

« Renovatie van de Abdij van Vorst » 

 Keurt de subsidiëringsovereenkomst voor de organisatie van het feest « Because I’m 

ABY » goed 

 Herziet zijn beslissing van 04/07/2017 voor de aanstelling van een multidisciplinair 

team, handelend in de hoedanigheid van projectontwerper voor de heraanleg van de 

openbare ruimten in het hart van Vorst 

 Hoort een interpellatie van een gemeenteraadslid 

 Kent 9 pensioenen toe 

 Neemt akte van 2 ontslag 

 Stelt 21 onderwijzers aan 

 Benoemt 1 onderwijzer 

 Hernieuwt de Gemeentelijke Opvangcommissie voor de kinderen 

 Neemt akte van 1 ontslag van een leraar 

 Laat de uittreding uit VIVAQUA van de Vlaamse gemeenten met ingang van 1 januari 

2018 toe 

 Vervangt 2 mandaten 

 


