Besluiten van de gemeenteraad van 22 maart 2016
De Raad,

















Keurt goed: de tekst en voorwaarden van de bankwaarborg in het raam van een
huurovereenkomst van kantoren Generaal Dumonceaulaan, 56
Neemt kennis van de verbreking van de gebruiksovereenkomst van de
benedenverdieping van het gebouw Belgradostraat 17 met de vzw Mission Locale de
Forest
Neemt kennis van de beslissingen van het College voor de:
- aankoop van tweedehands meubels voor de gemeentelijke transitwoningen van de
Luikstraat
- verwijderen van asbest uit de binnenkant van het Gemeentehuis
- aanstelling van een multidisciplinair team dat handelt in de hoedanigheid van
“projectontwerper” met het oog op de uitvoering van de studie inzake
mobiliteitsbeheer (toegankelijkheid, verkeersveiligheid, levenskwaliteit en parkeren)
met betrekking tot het Burgercentrum van de gemeente Vorst
Ondertekent de overeenkomst tussen het Parkeeragentschap en de gemeente Vorst
houdende oprichting van het Begeleidingscomité
Keurt goed: de overeenkomst betreffende de modaliteiten van de overdracht en de
respectievelijke verbintenissen van het Parkeeragenstschap en de Gemeente Vorst
inzake de controle op het gereglementeerd parkeren en de inning van retributies
Treedt toe tot de opdrachtencentrale van Leefmilieu Brussel voor
kantoorbenodigdheden
Neemt kennis van de beslissingen van het college:
- Juridische zaken – Geschil van de belasting op vertoningen – Gemeente Vorst tegen
C-LIVE XIV – Bezwaarschrift nr. 403 – Verzoekschrift tot hoger beroep d.d. 12
januari 2016 van de belastingplichtige (indicatienummer 428) – Dienst 2011 –
Aanstelling van advocaat
- Juridische zaken – Geschil van de belasting op vertoningen – Gemeente Vorst tegen
C-LIVE XIV – Bezwaarschrift nr. 366 – Verzoekschrift tot hoger beroep d.d. 12
januari 2016 van de belastingplichtige (indicatienummer 428) – Dienst 2010 –
Aanstelling van advocaat
Legt de lastvoorwaarden vast van de:
- renovatie van sanitaire voorzieningen - Perceel 1: School 12, Zevenbunderslaan 210,
Perceel 2: Vignoble School, Monte-Carlolaan 91, Perceel 3: School 11B, de
Fierlantstraat 35a
- aanstelling van een studiebureau, handelend in de hoedanigheid van
“projectontwerper” met het oog op de verwezenlijking van een kinderopvangstructuur
Keurt goed: de overeenkomst « Stedelijk Beleid 2016 »
Keurt goed: de verlenging van het project “Vivre autour de L’abbaye : Journal de
quartier / Leven rondom de Abdij: Wijkkrant”
Keurt goed: de begroting 2016 van het OCMW
Keurt goed: de overeenkomst “Brede School Brussel 2015-2020”
Neemt kennis van de vacante verklaring en voor vaste benoeming in de
Nederlandstalige scholen











Keurt goed: het project om een nieuwe voedings-, bloemen- en ambachtenmarkt en de
exploitatievoorwaarden van de markt
Neemt akte van de ambtsneerlegging van een benoemd agent
Kent 4 rustpensioenen toe
Neemt akte van de ambtsneerlegging van 2 onderwijzers
Kent 2 loopbaanonderbrekingen toe
Kent 1 disponibiliteit aan 1 onderwijzer toe
Benoemt 3 onderwijzeres
Stelt 7 onderwijzeres aan
Keurt goed : de voorwaarden van de aankoop bij een openbare verkoop

