
 
 
Pastoorstraat 2 – 1190 Brussel 

 

De Gemeenteraad van op dinsdag 18 november 2014 om 19u30 

in het gemeentehuis (1
ste

 verdieping) 
 

OPENBARE ZITTING 

 

Pers. 1. Personeel - Werkliedenpersoneel - Bevorderings- en aanwervingsexamen van arbeiders 

huisbewaard(st)er niveau D 

Parkeer 1. Parkeerbeleid - Advies van de gemeente Vorst in verband met het Gemeentelijk 

Parkeeractieplan van de gemeente Elsene 

C.A.D. 1. Centrale Aankoopdienst - Franstalige bibliotheek - Buitenbewegwijzering - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - Toepassing van artikel 

234, 3de lid van de Nieuwe Gemeentewet - Kennisgeving 

 2. Centrale Aankoopdienst - Franstalige bibliotheek - Fabricatie en installatie van 

boekendozen - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de Nieuwe Gemeentewet - Kennisgeving - 

Herziening 

 3. Centrale aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Aankoop van wooden dummies - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

 4. Centrale aankoopdienst - Verschillende overheidsopdrachten -  Goedkeuring van de 

lastvoorwaarden, van de gunningswijze en van de uit te nodigen firma's - Toepassing 

van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet- Kennisgeving 

B.A. 1. Dienst Buitenschoolse Activiteiten - Vakantiespeelpleinen - Pedagogisch project en I.R. 

- Wijzigingen 

FIN. 1. Financiën - Wijziging nummer 12 van de gewone dienst - Begroting 2014 

 2. Financiën - Gemeentelijke boekhouding - Dienstjaar 2015 - Voorlopige twaalfden 

 3. Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling en op de openbare weg van niet-

geadresseerd reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen 

 4. Financiën - Belasting op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of zichtbaar 

vanaf deze plaatsen - Reglement - Wijzigingen 

 5. Financiën - Belasting op de tweede verblijfplaatsen - Reglement - Wijzigingen 

 6. Financiën - Belasting op de kantooroppervlakten - Reglement - Wijzigingen 

 7. Financiën - Belasting op de uitrustingen met industriële en/of commerciële doeleinden - 

Reglement - Wijzigingen 

 8. Financiën - Belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende 

voorheffing - Reglement - Dienstjaar 2015 

 9. Financiën - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - Reglement - 

Dienstjaar 2015 

 10. Financiën - Retributies met betrekking tot de vakantiespeelpleinen - Wijzigingen 

 11. Financiën - Overeenkomst met het Brussels Gemeentelijk Herfinancieringsfonds van de 

gemeentelijke thesaurieën teneinde er kortetermijnleningen aan te gaan 

 12. Financiën - Betekening van diverse vonnissen en arresten ten nadele van de Gemeente 

Vorst - Financieringswijze - Overboeking op het gewoon reservefonds 

J.Z. 1. Juridische zaken - Geschil tussen de gemeente Vorst en de vereniging van mede-

eigenaars van de residentie Eden City te Vorst vóór het vredegerecht van Vorst - 

Machtiging om in te stemmen met het vonnis van 2 oktober 2014 



O.Op. 1. Overheidsopdrachten - 2013-T-038 - Paviljoen Joséphine: uitvoering van de 

beschermingsmaatregelen - Perceel 2: levering en plaatsing van een stelling - 

Uitbreiding van de onderneming - Kennisgeving - Toepassing van artikel 236, 2de lid 

van de NGW 

 2. Overheidsopdrachten - 2014-T-039 – Bempt – Clubhouse - Bekuiping van de liftkooi - 

Onderhandelingsprocedure gewoon met aangenomen factuur - Artikel 234, 3de lid van 

de NGW - Kennisgeving 

 3. Overheidsopdrachten - 2014-T-040 - Bempt - Herstelling en inrichting van de 

omheiningen - Onderhandelingsprocedure gewoon met aangenomen factuur - Artikel 

234, 3de lid van de NGW - Kennisgeving 

 4. Overheidsopdrachten - Werken van afbraak en inrichting van het terrein Familielaan - 

2014-T-041 - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

 5. Overheidsopdrachten - Bempt: Opdracht van projectontwerper voor een franstalige 

school - 2014-S-042 - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

O.O. 1. Openbare Onderwijs - Examen voor schoolhoofd - Oproep tot kandidaten en 

functiebeschrijving 

P.P.S. 1. Programma Preventie Schoolverzuim - Subsidie 2014-2015 - Overeenkomsten met de 

verenigingen 

H.W. 1. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Marconipool - Operaties 

2A, 2B - Bouw van een nieuw buurthuis en heraanleg van recreatieve en 

landschappelijke ruimten - Opdracht voor diensten - Aanstelling van een 

multidisciplinair team, anders genoemd Projectontwerper - Goedkeuring van de 

lastvoorwaarden en van de gunningswijze van de opdracht - Opdrachtaankondiging 

 2. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - Operatie van Oprichting van 

een gebouw met 17 woningen, van een kinderdagverblijf en van een parking, 

Fierlantstraat 69-93 - Goedkeuring van het protocolakkoord 

 3. Heropleving van de Wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - BHSA - Zware renovatie 

van het Buurthuis Sint-Antonius en heraanleg van de tuin, bouw van een polyvalente 

zaal en van drie woningen - Financiering 

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 

 


