Besluiten van de gemeenteraad van 29 april 2019
De Raad,
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Keurt de overeenkomst IFMB 2019 goed
Keurt het handvest voor goed gedrag goed
Duidt 3 mandaten aan
Keurt het reglement aangaande de consumptie en de verkoop van drankjes in met
statiegeld belaste bekers van hard plastic tijdens voetbalwedstrijden goed
Keurt het aanhangsel 2 bij de raamovereenkomst "Stadsbeleid 2018" goed
Keurt het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak
goed
Neemt akte van de nieuwe statuten van EthiasCo
Geeft een advies i.v.m. 1 rekening en 1 begroting van kerkfabrieken
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de diverse uitrustingen voor de kinderopvang
- de aankoop van een fotokniptang
- de aankoop van muziekstaanders
- de kantoormateriaal
- de aankoop van lampen voor muziekstaanders
- meubilair voor de kinderdagverblijven
- de aankoop en levering van sportmateriaal
- de levering van een boekenpers
- de aankoop van vlaggen
- de aankoop van vuilnisbakken voor buiten en binnen
- de levering van magnetische witte borden en flipchart borden
- de aankoop van schoonmaakkarren
- de aankoop van stadsfietsen
- de levering van televisietoestel en audiomateriaal
- meubilair en uitrustingen in roestvrij staal
- de levering van fototoestellen
- de herlancering van de opdracht voor levering van materiaal voor psychomotoriek
en klein turnmateriaal in 8 percelen
- het ontwerp en de realisatie van een binnenbewegwijzering voor de Franstalige
bibliotheek van Vorst
- de levering van vaatwerk en keukenbenodigdheden
- gereedschap
- de aankoop van meubilair voor evenementen en van diverse kantoorbenodigdheden
- diverse huishoudtoestellen (scholen en SPSE)
- diverse huishoudtoestellen (wijkcontract)
- de aankoop van twee handscanners
- divers kantoormeubilair
- dringende werken aan het hoge dak van school 11 B en stemt in met de uitgave
- de herstelling van het kruispunt Luik-Vanpé en stemt in met de uitgave
- de levering van een verwarmingsketel en toebehoren voor de conciërgewoning van
school 3 en stemt in met de uitgave
Keurt de opmerkingen voor het Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening goed
Keurt de overeenkomst met Pro velo (Switch a roue) goed
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Keurt de standaardsubsidiëringsovereenkomst « Burgerbudget van het
Mobiliteitsdorp » goed
Keurt de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van fietsen voor de Vorstse
verenigingen goed
Keurt de Overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van fietsen voor het
gemeentepersoneel goed
Stemt 1 motie
Hoort 9 interpellaties van gemeenteraadsleden
Hoort 4 mondelinge vragen
Keurt het reglement betreffende de voorwaarden van aanplakking op
verkiezingsborden voor de verkiezingen van 26 mei 2019 goed
Keurt de de aankoop ten algemenen nutte van het gebouw gelegen te Vorst,
Montenegrostraat 138-152 goed
Stelt 4 agenten op pensioen
Zet 1 agent in disponibiliteit
Kent 1 verlof toe
Stelt 55 leraren aan
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van:
- maandag 15 april 2019 tot en met dinsdag 16 april 2019
- vrijdag 24 mei 2019 tot en met dinsdag 28 mei 2019
- vrijdag 19 juli tot en met vrijdag 2 augustus 2019
- maandag 12 augustus tot en met 14 augustus 2019

