Besluiten van de gemeenteraad van 16 maart 2021
De Raad,
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Hoort een agent in het kader van een tuchtprocedure
Keurt 2 protocolakkoorden inzake gemengde inbreuken begaan door meerderjarigen
en inzake gemengde inbreuken begaan door minderjarigen, onder voorbehoud van het
akkoord van de Procureur-Generaal goed
Keurt het wijzigingsvoorstel voor programma nr. 2 van het basisdossier van het
Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de Zenne goed
Keurt het charter en de beginselen met betrekking tot het tijdelijk gebruik ter
ondersteuning van de ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed
Keurt de programmawijziging nr. 2 voor “Stadsbeleid via de ontwikkeling van de
wijken” goed
Staat 1 bijkomende voorlopige twaalfde toe voor het boekjaar 2021
Keurt het reglement van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
goed
Keurt het belastingreglement betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de levering van voedingswaren
- de aankoop van plooibare partytenten
- de aankoop van elektrische steps
- de aankoop van huishoudtoestellen
- de aankoop van CO2-meters
- de levering van persoonlijke beschermingsuitrusting
- de levering van software en klein informaticamateriaal
- de aankoop van inox uitrustingen
- de aankoop van industrieel materiaal
- de aankoop van meubilair voor kinderdagverblijven
- de aankoop van bedden
- de vervanging van de terrasdeur van de crèche Divercity en stemt in met uitgave
- de dringende aankoop van informaticamateriaal voor telewerk naar aanleiding van
de coronapandemie
- de aankoop van vuilnisbakken met tuimeldeksel
Keurt de overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de Gemeente Vorst en het
OCMW van Vorst voor de uitvoering van een gezamenlijke verzekeringsopdracht
goed
Keurt de overeenkomst van overdracht ten kosteloze titel voor modulaire paviljoenen
met de Franstalige Gemeenschap goed
Keurt de bepalingen van het derde wijzigend akkoord van de huurovereenkomst van
25 juni 2014 goed
Keurt het principe goed voor de aankoop voor openbaar nut van de grond (taluds),
eigendom van Infrabel, palend aan de Divercity-site, gelegen te Vorst, Luttrebruglaan
134, teneinde er de bouw van de nieuwe Nederlandstalige gemeenteschool De Puzzel
te verwezenlijken
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
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- de onderhoud en herstelling van de verwarmingsinstallaties, ventilatiesysteem,
fotovoltaïsche installaties, systemen voor productie van sanitair warm water en
klimaatregeling, evenals de reparatie en de vervanging van de wisselstukken in
gemeentelijke woningen en de werkzaamheden van het besluit EPB verwarming
(2021-2023)
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met het Sociaal Verhuurkantoor van Vorst
(SVKV) goed
Keurt de overeenkomst i.v.m. de werking van de herstellingskosten ten laste van de
Gemeente in de woningen verhuurd aan het SVKV goed
Keurt de overeenkomst betreffende de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan
goed
Keurt de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van een subsidie van de
Koning Boudewijnstichting voor de bewegwijzering van de gemeentelijke fietsroutes
en de plaatsing van didactische fietsbogen in de omgeving van de Vorstse scholen
goed
Hoort 13 interpellaties en 1 mondelinge vraag van gemeenteraadsleden
Kent 2 pensioenen toe
Zet 7 leraren in disponibiliteit
Kent 20 verloven toe
Stelt 7 leraren aan
Neemt akte van een ontslag
Stemt in met de berusting van het vonnis d.d. 20.11.2020 van de Vredegerecht van het
kanton Vorst (rolnummer 19A83)

