GEMEENTE VAN VORST
De Gemeenteraad dinsdag 8 oktober 2013 om 19u30
in het gemeentehuis (1ste verdieping)
OPENBARE ZITTING
G.E.

Pa.

CAD.

1.

Gemeente-eigendommen - Gebouw "Werkgelegenheidshuis" gelegen te Vorst,
Stationstraat 17 - Gebruik door het Brussels Gewestelijk
Werkgelegenheidsorganisme (Actiris) - Erfpachtovereenkomst

2.

Gemeente-eigendommen - Site van de abdij van Vorst (Sint-Denijsplein 9) Klassement in het openbaar domein

1.

Parkeerbeleid - Overeenkomst tot mededeling van gegevens tussen de gemeente
Vorst en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de
Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer - Goedkeuring

2.

Parkeerbeleid - Goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van toepassing
op de stewards verantwoordelijk voor de parkeercontrole

3.

Parkeerbeleid - Belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg - Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen.

1.

CAD - Briefwisseling werken - Aankoop van een « pilot-case » - Opdracht Gunningwijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de Nieuwe
Gemeentewet - Kennisgeving

2.

CAD - IDPB - Aankoop van megafoons - Opdracht - Wijze van gunning Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

3

Centrale aankoopdienst - Openbaar onderwijs - Aankoop van vuilnisbakken Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

4.

Centrale aankoopdienst - Openbaar onderwijs - Aankoop van thermometers Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

5.

Centrale aankoopdienst - R.C.G.O. - Aankoop van een tuinhuisje - Opdracht Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe
gemeentewet - Kennisgeving

6.

Centrale aankoopdienst - Muziekacademie - Aankoop van muziekinstrumenten Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

7.

Centrale aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Aankoop van omheiningen en
gevelbekleding voor het technisch centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en te raadplegen firma's - Toepassing van artikel 234, 3de lid van
de nieuwe gemeentewet – Kennisgeving

Fi.

8.

Centrale Aankoopdienst - Openbare Werken - aankoop van beveiligde kasten
voor de werkplaatsen in het technisch centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden,
gunningswijze en te raadplegen firma's - Toepassing van artikel 234, 3de lid van
de Nieuwe Gemeentewet - Kennisgeving

9.

Centrale Aankoopdienst - Burgerlijke Stand - Aankoop van een schrijfmachine Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

1.

Financiën - Begrotingswijzigingen gewone dienst nr 5 en buitengewone dienst
nr 6 - Begrotingsjaar 2013

2.

Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de sportevenementen
georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan ontvangen waarvan de
uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door
hun activiteiten te beperken - Hernieuwing

3.

Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de vertoningen en
vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan
ontvangen.- Hernieuwing

4.

Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de vertoningen en
vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan
ontvangen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of
ongemakken veroorzaakt door hun activiteiten te beperken - Hernieuwing

5.

Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de sportevenementen
georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan ontvangenHernieuwing

6.

Financiën - Belasting op de agentschappen van wedrennen - Reglement Hernieuwing

7.

Financiën - Belasting op de plaatsing van stoelen, banken, tafels, terrassen op
het openbaar domein - Reglement - Hernieuwing

8.

Financiën - Belasting op het uitstallen van waren en andere voorwerpen op het
openbaar domein - Reglement - Hernieuwing

9.

Financiën - Belasting op de relaisantennes, pylonen en masten van mobilofonie Reglement - Hernieuwing

10. Financiën - Belasting op de bankinstellingen en dergelijke - Reglement Hernieuwing - Wijzigingen
11. Financiën - Belasting op het lijkenvervoer en het plaatsen van zegels Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen
12. Financiën - Belasting op de brandstof- en smeerolieverdelers toegankelijk voor
het publiek - Reglement - Hernieuwing – Wijzigingen
13. Financiën - Belasting op de ambulante handel - Reglement - Hernieuwing Wijzigingen
14 Financiën - Belasting op het tijdelijk bezetten van de openbare weg ter
gelegenheid van het oprichten, afbreken, herbouwen, veranderen, herstellen of
onderhouden van gebouwen - Reglement - Hernieuwing

15. Financiën - Belasting op de terbeschikkingstelling van
telecommunicatietoestellen tegen betaling door aan het publiek - Reglement Hernieuwing - Wijzigingen
16. Financiën - Belasting op de nachtwinkels - Reglement - Hernieuwing Wijzigingen
17. Financiën - Retributie van de bezetting van schoollokalen - Reglement Hernieuwing
18. Financiën - Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij
aangevraagd door particulieren - Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen
19. Financiën - Retributie voor occasionele bezetting van de lokalen van het
gemeentehuis voor commerciële doeleinden - Reglement - Wijzigingen
20. Financiën - Erediensten - Begroting 2014
21. Financiën - Erediensten - Begroting 2013 - Wijziging nr. 1
22. Financiën - Erediensten - Begroting 2014
23. Financiën - Erediensten - Begroting 2014
J.Z.

1.

Juridische Zaken - Projectoproep - met het doel de oprichting van
samenwerkingen tussen de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
te ondersteunen: project inzake voortzetting van de WIG LEX, de juridische
intercommunale werkgroep binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (vroeger
IJP Brussel)

2.

Juridische zaken - Bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting - Belasting op de
vertoningen en vermakelijkheden - Gevolg dat gegeven wordt aan de twee
arresten van het Hof van Beroep te Brussel op 05 juni 2013

3.

Juridische zaken - Bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting - Belasting op de
vertoningen en vermakelijkheden - Bezwaaschrift ingediend door LIVE
NATION BVBA voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel tegen de
beslissing d.d. 07/04/2011 (B/022) van het college van burgemeester en
schepenen - Gevolg dat gegeven wordt aan het vonnis van het Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel d.d. 12 maart 2013 - Beroep

4.

Juridische zaken - Bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting - Belasting op de
vertoningen en vermakelijkheden - Bezwaarschrift ingediend door
GREENHOUSE TALENT BVBA voor de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel tegen de beslissing d.d. 07/04/2011 (B/023) van het college van
burgemeester en schepenen - Gevolg dat gegeven wordt aan het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 12 maart 2013 - Beroep

5.

Juridische zaken - Bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting - Belasting op de
vertoningen en vermakelijkheden - Bezwaarschrift ingediend door
GREENHOUSE TALENT BVBA voor de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel tegen de beslissing d.d. 14/07/2011 (B/078) van het college van
burgemeester en schepenen - Gevolg dat gegeven wordt aan het vonnis van de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel d.d. 17 mei 2013 – Beroep

1.

Informatica - Aankoop van informatica materiaal - Begroting 2013 Aankoopcentrale - Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (CIBG)

2.

Informatica - VMware - Upgrade ESX en Software

1.

Overheidsopdrachten - Beveiliging van de schouw van school 9 Montenegrostraat 159 te 1190 Vorst - 2013-T-033 -Toepassing van artikel 249
van de NGW - Instemming met de uitgave

2.

Overheidsopdrachten - Perceel 1: Aanplanten van nieuwe bomen in de parken Perceel 2: Vervanging van dode bomen langs de weg - 2013-S-018Gunningswijze - Bijzonder bestek - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

3.

Verering - Kerkfabriek Sainte-Marie Mère de Dieu - Goedkeuring van het
dossier herstelen van de daken - Inschrijving van uitgaven

1.

Sociale zaken - Observatorium voor gezondheid en huisvesting - Specifieke
overeenkomst met de V.Z.W. Forest Quartier Santé

2.

Sociale zaken - Observatorium voor gezondheid en huisvesting - Specifieke
overeenkomst met de V.Z.W. Forest Quartier Santé

V.S.C.

1.

Voorzieningen voor socilale cohesie - Atout Projet vzw-Overeenkomst 20132015 - Goedkeuring

H.W.

1.

Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - Project
Foresthoreca - Addendum aan de overeenkomst - Goedkeuring

2.

Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug Terrein gelegen Luttrebruglaan, 163 - Overeenkomst van akteneming en van
overdracht van het dossier BOFAS voor de bodemsanering van een tankstation

3.

Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - Project
« ecologisch en participatief beheer van de groene ruimten » - Opdracht voor
diensten - Opdracht betreffende het wieden van invasieve planten van het type
Fallopia japonica (Japanse duizendknoop) - bijkomend wieden - Toepassing van
artikel 236 van de nieuwe gemeentewet

1.

Nederlandstalige aangelegenheden - Lokaal Cultuurbeleid - Nederlandstalige
bibliotheek - Vernieuwing samenstelling beheersorgaan - Bekrachtiging

In.

O.Op.

S.Z.

N.A.

INTERPELLATIE VAN HET PUBLIEK – DEBAT

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN

