
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 20 december 2016 

 

De Raad, 

 

 Keurt het protocol met Vorst Nationaal goed 

 Neemt akte van het verslag over de toewijzingen van de gemeentewoningen in 2015 

 Neemt akte van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen voor: 

 De technische beschrijving en de raming van de opdracht “Begrafenissen” 

 De branddetectie op school De Puzzel, nieuwe kabels op de lus van de 

drukknoppen en School De Wereldbrug en vervanging van de defecte en in 

onbruik geraakte brandcentrale 

 De conformiteitsstelling lift op de Mérodestraat 331-333 

 De vernieuwing van terrein nr. 3 op de Bempt 

 Neemt akte van gunning van de opdracht en sluiting van een uitvoeringscontract van 

het onderhoud van de website 

 Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen 

voor: 

 De elektrische huishoudtoestellen 

 De aankoop van een airscreen 

 De aankoop van een geluiddempend kamerscherm 

 De aankoop van kantoorbenodigdheden 

 De aankoop van geluidsapparatuur 

 De aankoop van gereedschap voor het onderhoud en de inrichting van de groene 

ruimten 

 De aankoop van gereedschap 

 Meubilair en diverse uitrustingen voor bibliotheken 

 De inrichting van de omgeving rond de modulaire paviljoenen in de Bempt 

 De vervanging van de hoogspanningscabine in de Bempt 

 De levering en plaatsing van omheiningen in kastanjehout in de Bempt 

 De restauratie van de Sint-Denijskerk 

 De zware interventies aan de synthetische terreinen op de Bempt 

 De zware interventies aan de gemeentelijke speelpleinen 

 De installatie en vervanging van waterontharders in verschillende 

gemeentegebouwen 

 De haalbaarheidsstudie van de oprichting van een grondregie voor het beheer van 

het onroerende erfgoed van de Gemeente Vorst 

 De restauratie van de Sint-Denijskerk – Proeven en onderzoeken 

 De herziening van de raming van de opdracht voor de huur van 

eindejaarsverlichtingsmaterieel voor 2016-2017-2018 en daarmee verband 

houdende technische prestaties 

 Het afvalbeheer papier en karton 2017-2018-2019 

 De levering van boilers en toebehoren voor het Technisch Centrum 

 De vervanging en verplaatsing van de watermeter op de begraafplaats van Vorst 

 De goedkeuring van het beheersplan van het Marconipark 

 De goedkeuring van het beheersplan van het kinderdagverblijf les Bout’chics 

 De goedkeuring van het beheersplan van het kinderdagverblijf la Ruche 

 Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 



- De aankoop van een bijkomende module 'Afdelingsbrowser' 

- De aankoop van telefoniematerieel 

 Staat drie voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2017 

 Geeft een advies i.v.m. 2 rekeningen en 4 begrotingen van kerkfabrieken 

 Stemt in met het vonnis van 7 juli 2016 in het geschil met Pierre Counet 

 Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor de heraanleg van straten en kruispunten goed 

 Zet een bedrag als oninvorderbaar 

 Keurt de rekeningen 2014-2015 van de vzw M.A.R.G.E. goed 

 Keurt de wekelijkse sluitingsdagen voor de handelszaken voor 2017 goed 

 Keurt de overeenkomsten met de verenigingen en meerdere scholen goed in het kader 

van het schoolverzuim 

 Keurt het aanhangsel 1 voor de renovatie van het kinderdagverblijf 'La Ruche' en de 

verhoging van de opvangcapaciteit goed 

 Keurt de overeenkomst voor het verkrijgen van de subsidie 'Be.Exemplary' goed 

 Keurt de hersamenstelling van de Adviescommissie Cultuur goed 

 Keurt de volledige overdracht van subsidies aan de politiezone met aftrek van het 

aandeel van de gemeente goed 

 Keurt de overeenkomst die de modaliteiten regelt van de terbeschikkingstelling aan de 

Gemeente van een subsidie van het Gewest voor het project ter bestrijding van 

leegstaande woningen goed 

 Keurt de gebruiksovereenkomst voor het gebouw Belgradostraat 74 goed  

 Hoort 3 interpellaties van gemeenteraadsleden 

 Kent 3 pensioenen toe 

 Kent overlijdings- en transfertvergoedingen toe 

 Kent 2 schadervergoedingen toe 

 Laat 1 agent toe tot de stage 

 Benoemt 1 agent 

 Legt de samenstelling van de commissies van de gemeenteraad vast  

 Stelt 1 mandaat aan 

 Vervangt 3 mandaten 

 Keurt 1 schikkingsovereenkomst goed 

 

 

 

 

 

 


