Besluiten van de gemeenteraad van 21 september 2021
De Raad,
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Gaat over tot het ontslag van een raadslid en de installatie van zijn opvolger
Duidt een gemeentelijke agent-vaststeller aan om inbreuken vast te stellen op de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement
Keurt de bijakte bij een overeenkomst die in 2019 werd afgesloten met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de uitvoering van kleine infrastructuurwerken om deze te
beveiligen goed
Keurt de subsidieovereenkomst "Parcklab Wielemans" goed
Keurt de overeenkomst voor het jeugdproject gedragen door de vzw Apomsa goed
Keurt het reglement van de ludotheek goed
Verlengt de voorwaarden van het protocol 2020 betreffende de vertoningszaal van
Vorst Nationaal in het kader van het belastingreglement op de vertoningen,
vermakelijkheden en sportmanifestaties voor 2021
Geeft een advies i.v.m. 8 rekeningen van kerkfabrieken
Keurt het consultatiereglement voor het afsluiten van leningen voor de financiering
van de investeringsuitgaven van de buitengewone dienst van de begroting van het
dienstjaar 2021 goed
Neemt kennis van de beslissing van het college voor:
- de aankoop van een industriële stofzuiger
- de aankoop en plaatsing van didactische fietsbogen in vorm van een auto”
- de levering van rookgasafvoer voor een broodoven
- erelonen architectenbureau - studie nieuwbouw De Puzzel - bijkomende schijf
- de coördinatie veiligheid-gezondheid voor de Nederlandstalige school De Puzzel
- de aankoop van oranjeriebakken en plaatsing
- de vervanging van diverse benodigdheden (aankoop van kettingzagen,
maaimachines, haagscharen, ...) en de aankoop van uitrusting voor de
begraafplaats
- de onderhoud, de opslag, de montage en de demontage van het gemeentelijke
materiaal voor de verlichting 2021
- de aankoop van slingers en diverse benodigdheden voor de verlichting
- onderhoud en depannage van de hoogspanningscabines (2022-2024)
- onderhoud en herstelling van de gasdetectiesystemen (2022-2024)
- aankoop van materiaal voor de wegen: Perceel 1: Aankoop van signalisatieborden
en allerlei weguitrusting; Perceel 2: Aankoop van veiligheidsbarrières en banken
- perceel 1: Aanplanting van nieuwe bomen in de parken – Perceel 2: Vervanging
van de dode bomen langs wegen
- de vervanging van diverse benodigdheden (aankoop van kettingzagen,
maaimachines, haagscharen, ...), en aankoop van uitrusting voor de begraafplaats
- de noodtrap en externe vluchtweg voor het Kinderdagverblijf Les Petits Matelots
- de beveiliging van voetgangersoversteekplaatsen en trottoirs - Constantin
Meunierplein en omgeving van het ziekenhuis Molière
- de aankoop van schoonmaakkarretjes
- de levering en de plaatsing van een condensatiemuurketel, Belgradostraat, 84
- de aankoop van elektrische fietsen en fietstoebehoren
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Keurt de projectfiche voor de renovatie van de verwarmingsinstallaties, de plaatsing
van een warmtepomp en een autonome verwarmingsketel in de conciërgewoning van
de school Arc-en-ciel via het programma van de opdrachtencentrale van de
intercommunale Sibelga goed
Keurt het aanhangsel bij de raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van
fotovoltaïsche panelen die reeds met Leefmilieu Brussel werd gesloten, goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met het centrum voor dringend onthaal Ariane
goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Convivial goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met Samu Social goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Plaatselijke Opdracht van Vorst goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de vernieuwing van de slijtlaag voor diverse wegen
- de aanleg van een speelplein op het Constantin Meunierplein
- de diverse elektriciteitswerkzaamheden in de prefab-paviljoenschool van de Bempt
- de afdichting en de isolatie van het dak van de school Le Vignoble
- de aankoop van voertuigen (5 percelen)
- de verwerking van gemeentelijk afval (24 maanden)
- de renovatie van de daken van de Kerkfabriek van de Heilige Maria Moeder Gods
Neemt akte van het inrichtingsproject van de gemeenteschool Les Bruyères in het
kader van het Pact voor excellentieonderwijs
Neemt akte van het inrichtingsproject van de gemeenteschool Les 7 Bonniers in het
kader van het Pact voor excellentieonderwijs
Keurt de overeenkomst samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en de
vzw "Mission Locale de Forest" voor de graffitiverwijdering goed
Keurt de overeenkomst samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en de
vzw "Mission Locale de Forest" voor de Openbare netheid goed
Keurt de overeenkomst voor het Strategisch veiligheids- en preventieplan goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de organisatie van de
schoolremediëring met de vzw Schola ULB - Basisonderwijs goed.
Keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van de organisatie van
schoolremediëring met de vzw Schola ULB – Middelbaar onderwijs
Keurt de samenwerkingsovereenkomst 2020-2026 met « Scholengemeenschap
Spectrum » goed
Keurt het schoolreglement voor de scholen De Puzzel en De Wereldbrug goed
Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informatica - en telefoniematerieel
Keurt 1 motie goed
Hoort 6 interpellaties en 8 mondelinge vragen
Kent 3 pensioenen toe
Benoemt een agent
Benoemt 13 leraren
Neemt akte van 3 ontslagen
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 23 tot en met 24 augustus
2021
Keurt een dadingsovereenkomst goed

