Besluiten gemeenteraad van 14 oktober 2014
De raad,






























Neemt akte van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen i.v.m.:
De installatie van een alarmsysteem en een toegangscontrolesysteem
De aankoop van keukenmateriaal
De verhuizing van 7 en van 5 fotokopieerapparaten
De aankoop van:
vuilnisbakken…
materiaal voor het uitvoeren van werken in de scholen
beschermend koetswerk voor het voertuig voor graffitiverwijdering
de renovatie van het rieten dak van de twee gebouwen aan de ingang van het kerkhof
fase IV van de werken in het Jacques Brekpark
de studie Jeugd
keurt goed :
een overeenkomst met de vzw TRANSIT
de programmawijziging nr.2 van het Duurzaam Wijkcontract Albert
een subsidieaanvraag bij COCOF voor het kinderdagverblijf “ les Bout’chics”
een overeenkomst scholengemeenschap voor de periode 2014-2020
legt de lastenvoorwaarden vast voor de ten laste neming van een factuur voor waterschade
vraagt een herziening van de bezettingsvergoeding van het Vredegerecht
neemt acte van de rekeningen 2013 van “Forest, centre culturel”
keurt goed:
een tripartiete overeenkomst met Zen Car en met Cambio
een eindeovereenkomst voor het huren van werkkledij
B.G.H.G.T. overeenkomst voor de realisatie van een synthetisch veld
Het RIO van de collectieve ruimte in de Luikstraat nr. 66
Het basisdossier van het Duurzaam Wijkcontract Abdij en het RIO van de Wijkcommissie
Wijzigt :
De gewone en de buitengewone begroting 2014
Het toewijzingsreglement van de transitwoningen
Het retributiereglement voor het voltrekken van de huwelijken
Herziet zijn beslissing van 6 mei 2014 i.v.m.de aankoop van informaticamateriaal
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor :
Werken aan verwarmingsinstallaties




De inrichtingswerken aan het kinderdagverblijf ‘Le Bercail”
De aanstelling van een multidisciplinaire projectontwerper voor de bouw van een complex
van gediversifieerde voorzieningen in het kader van het wijkcontract Albert
 Vervangt de w.d. gemeentesecretaris
 Stelt 39 onderwijzers aan
 Kent een verlof om een andere opdracht uit te voeren toe aan een lid van het onderwijzend
personeel

