
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 13 september 2016 

 

De Raad, 

 

 Hoort 1 interpellatie van de inwoners 

 Gaat over tot het ontslag van twee leden en de installatie van hun opvolgers 

 Keurt de fusie door overneming van HYDROBRU door VIVAQUA en de ontbinding 

van HYDROBRU goed 

 Wijzigt het arbeidsreglement 

 Wijzigt het reglement betreffende de verloven van het vastbenoemde personeel en de 

agenten in stage 

 Wijzigt het reglement betreffende de verloven van de contractuele agenten 

 Keurt het aanhangsel 2016 aan het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de 

periode van 01/01/2016 tot 31/12/2017 goed 

 Keurt de gebruikovereenkomst van de parkings van Audi Brussels tijdens de 

Middeleeuwse Feesten 2016 goed 

 Keurt de gebruikovereenkomst van het gebouw Luttrebruglaan 163 met de vzw 

Jeugdhuis van Vorst goed 

 Keurt de aankoop van kantoren en een magazijn voor het realiseren van ongeveer 14 

woningen goed 

 Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen 

voor: 

 Een bedrijfsrevisor 

 De aankoop van een convector 

 De aankoop van een accordeon 

 De aankoop van twee wagentjes voor de briefwisseling 

 De aankoop van didactisch materiaal 

 De aankoop van toneelkostuums 

 De aankoop van een muurkluis 

 Het schoolmeubilair voor de nieuwe modulaire paviljoenen van de 

schoolvestiging van de Bempt (leveringen ter aanvulling van het schoolmeubilair 

dat in 2015 werd aangekocht voor de eerste modulaire paviljoenen van de Bempt) 

 De levering van schoolmeubilair 

 De restauratie en de renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase II: 

binnengeheel, herziening van de schatting 

 De aankoop van lampen en van uitrustingen voor wegsignalisatie 

 De uitrustingen voor wegen en verkeersveiligheid 

 De signalisatieborden voor de verschillende parkeerzones 

 De levering en plaatsing van rolluiken en gordijnen voor het kinderdagverblijf 

Divercity en stemt in met de uitgave 

 De verwijdering van de oude monumenten van het kerkhof van Vorst 

 De herstelling van het terrein nr. 1 in de Bempt en stemt in met de uitgave 

 De aankoop van een koelkast voor het kinderdagverblijf “Divercity” 

 Het aanhangsel met betrekking tot de splitsing van de voorlopige oplevering in 

twee delen (Gebouwen - Park) in het project DIVERCITY 



 De verplaatsing van de gasinstallaties op de 'Albertdalle' en de bouw van een 

complex van gediversifieerde voorzieningen met sportieve en culturele 

bestemming - Besmelaan nr. 129, 131 en Albertlaan nr. 1 

 De goedkeuring van aanhangsels 12, 15, 17bis, 20quater, 30ter, 36bis, 37, 38, 41, 

42, 43, 44, 45, 48bis, 49bis, 50ter, 51, 53, 33, 55, 58, 39bis, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 

69bis, 52bis, 56 bis, 59bis, 60bis, 66 en 67 en van verrekeningen 2, 12bis, 

13quater, 14, 21, 23bis, 24bis, 26, 27, 19quater, 29, 28bis, 32ter, 33, 30, 31bis en 

35bis in het project “Divercity” 

 Keurt de begrotingswijzigingen 3 en 4 van de gewone et buitengewone dienst 2016 

goed 

 Geeft toelating voor de transactie die beslist werd door de Kerkfabriek Sint-Antonius 

van Padua 

 Herziet de opdracht voor de renovatie en de restauratie van de Sint-Denijskerk 

 Keurt de lastenvoorwaarden goed voor binnenafwerkingen van school 9 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst goed met « Les Territoires de la Mémoire » 

Vzw 

 Keurt de bijzondere overeenkomsten goed met de verenigingen Entraide et Culture, 

Forest Quartiers Santé, Le Cairn, Jeugdhuis van Vorst en Buurthuis Sint-Antonius 

 Keurt de termen en voorwaarden van de overeenkomst goed met betrekking tot de 

betaling van de inschakelingsovereenkomsten voor jongeren in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 

 Hernieuwt het retributiereglement betreffende schoolmaaltijden, dranken, zwemmen 

en kosten voor toezicht 

 Herziet en keurt de lastenvoorwaarden goed voor de bouw van een Franstalige school 

in de Bempt 

 Hoort de interpellatie van een gemeenteraadslid 

 Kent 7 pensioenen toe 

 Neemt akte van de ambtsneerlegging van een onderwijzer 

 Bevordert 1 arbeider 

 Laat 3 arbeiders toe tot de stage 

 Draagt een kasvoorschot over en verhoogt het 

 Vervangt de Gemeentesecretaris 

 Vervangt 1 mandaat 

 

 

 


