Besluiten van de gemeenteraad van 22 mei 2018
De Raad,

























Keurt het aanhangsel 2018 bij het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de
periode van 01/01/2018 tot 31/12/2018 goed
Treedt toe tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de aankoop
van energie ten behoeve van de plaatselijke en gewestelijke besturen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Treedt toe tot de kaderovereenkomst voor leveringen van boeken en ander materiaal
van het Ministerie van de Franse Gemeenschap
Keurt de begrotingswijzigingen 98 en 99 van de begroting 2017 goed
Keurt de begrotingswijziging 3 van de gewone dienst 2018 goed
Geeft een advies i.v.m. 1 rekening van een kerkfabriek
Sluit de jaarrekeningen 2017 af
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 4de trimester 2017
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de aankoop en plaatsing van Orangeriebakken
- Squarebeek: hydraulische en landschapsstudie
- de restauratie en renovatie van de Sint-Augustinuskerk - Gesplitste opdracht: vast
gedeelte: voorafgaande studies en voorontwerp, voorwaardelijk gedeelte: opdracht
van projectontwerper
- de dringende interventie voor de vervanging van lampen op terreinen nr. 1-5 op de
Bempt en stemt in met de uitgave
Keurt het aanhangsel bij de kaderovereenkomst Stadsbeleid phasing out 2017 goed
Keurt de overeenkomst #2018/FF/03 met de Franse Gemeenschapscommissie
(COCOF) en van de bijzondere overeenkomsten goed en tekent ze
Keurt de overeenkomst Leefmilieu Brussel betreffende perceel 2 van de
«opdrachtencentrale voor bodemverontreinigingsstudies bestemd voor Brusselse
overheidsinstellingen» goed
Keurt de domeinconcessieovereenkomst tussen de Gemeente en de NMBS voor een
braakliggend terrein in de nabijheid van het station Vorst-Oost goed
Keurt de subsidiëringsovereenkomst voor de organisatie van het slotfeest BOUM
BOEM goed
Geeft een advies i.v.m. de begroting 2018 van het OCMW
wijzigt de toewijzing van de subsidies 2018 ten gunste van het Nederlandstalige
verenigingsleven
Neemt akte van de jaarrekeningen voor het jaar 2015 voor de vzw “Forest, centre
culturel”
Keurt de begrotingswijziging 5 van de buitengewone dienst 2018 goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor de huur, de installatie en de demontage van
bijkomende prefablokalen op de Bempt
Roept op tot kandidaatstellingen voor een tijdelijke aanstelling in een functie van
directeur
Hoort 5 interpellaties van gemeenteraadsleden
Kent 1 pensioen toe
Vervangt 1 mandaat

