
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 21 februari 2017 

 

De Raad, 

 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Vorst, Anderlecht en 

Sint-Gillis in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van jeugdcriminaliteit 

goed 

 Neemt akte van de kredietoverschrijding in de begrotingsenveloppe nr. 839 van de 

gewone dienst van de begroting 2016 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor de: 

- diverse uitrustingen voor de gemeentelijke kinderdagverblijven en scholen 

- aankoop van materieel voor psychomotoriek, klein turnmateriaal en spelletjes 

- aankoop van transportbakken voor glazen 

- aankoop van gordijnen en stangen 

- realisatie en druk van het gemeentelijke infoblad 

- aankoop en onderhoud van defibrillators 

- sportmateriaal 

- aankoop van kantoormeubilair 

- aankoop van uitrustingen in inox 

- aankoop van twee aircoolers 

- aankoop van een ledlichtsysteem voor voertuigen 

- aankoop van kaders en informatieborden 

- aankoop van een trilwals en van een trilplaat voor de dienst wegenis 

- aankoop van vaatwerk en keukengerei 

- aankoop van fototoestellen en camera 

- aankoop van een digitale piano en van een koffer en stemt in met de uitgave 

- aankoop van een vaatwasmachine voor school nr. 3en stemt in met de uitgave 

- installatie van videofoons in het RCGO, Marconistraat 41 te 1190 Brussel en stemt 

in met de uitgave 

 Neemt akte van de beslissingen van het college voor de: 

- levering van software en van klein informaticamateriaal 

- levering van individuele beschermingsuitrusting 

- verzoekschrift ingediend op 7 maart 2016, betekend aan de gemeente Vorst op 15 

maart 2016 (indicator 2228) om op 20 april 2016 te verschijnen voor de 32ste kamer 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, op het verzoek van de N.V. 

PROXIMUS 

- verzoekschrift ingediend op 15 april 2016, betekend aan de gemeente Vorst op 22 

april 2016 (indicator 3569) om op 25 mei 2016 te verschijnen voor de 32ste kamer 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, op het verzoek van de N.V. 

MOBISTAR 

- geschil over de belasting op de vertoningen en vermakelijkheden - Gemeente Vorst 

tegen BVBA GREENHOUSE TALENT (XII) - Vonnis van 25 maart 2016 van de 

33ste Nederlandstalige kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel – 

Geschil tussen de gemeente Vorst en BVBA GREENHOUSE Talent (XII) 

betreffende de belasting op de vertoningen - Dienstjaar 2011 – Beslissing om beroep 

in te stellen onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad 



- geschil over de belasting op de vertoningen - Gemeente Vorst tegen Live Nation 

XXVIII - Verzoekschrift tot hoger beroep van 29 juni 2016 ingediend door de 

belastingplichtige 

- verzoekschrift bij de Raad van State van 27 juli 2016 van Marie Fontaine et 

consorts (G/A 219.860/XI-21202) - Huishoudelijk reglement Gemeentescholen van 

Vorst Franstalig onderwijs 

- verklaringen van Majoor Quertainmont (PV van 02.01.1997 nr. 20015) en van 

Luitenant Jeegers (PV van 27.11.997, nr. 2275) - Brand van 16 november 1996 

Margueritte Bervoetsstraat, Texasstraat en Brandstoffenstraat - Valsheidsvordering 

ingediend door de naamloze vennootschappen La Maison de l’Artisan, Immobilière 

Nadia en Europaille - Verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd door deze 

vennootschappen tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Luik 

(afdeling Luik) van 19 januari 2016 (AR13/1765/A) 

- geschillen tussen de Gemeente Vorst en de heer FAJARDO CASTRO David - 

Cassatieberoep tegen het arrest nr. 172.103 van 19 juli 2016 gewezen door de Raad 

voor vreemdelingenbetwistingen 

- geschil over de belasting op de relaisantennes, pylonen en masten van mobilofonie 

- Gemeente Vorst tegen ORANGE BELGIUM N.V. (voorheen N.V. Mobistar) - 

Dienstjaar 2010 - Vonnis van 4 oktober 2016 van de 36ste Franstalige kamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Beslissing om beroep in te stellen onder 

voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad 

- belasting op de verwaarloosde gebouwen - Arrest van het Hof van beroep van 

Brussel van 6 oktober 2016 dat ongunstig is voor de gemeente (AR2011/AR/1861 

door NV La Maison de l’Artisan) 

- goed gelegen Brugmannlaan, 52 te Vorst - Beroep tot schorsing en tot 

nietigverklaring bij de Raad van State tegen de beslissing van het schepencollege van 

13 oktober 2016 - Door FESTRATE Martine (G/A 221.088/XV-3278-) en door 

VAN ZUYLEN Katia et consorts (G/A 221.101/XV-3280-) 

- studie- en begeleidingsopdracht van de heraanleg van de wegen Kersbeek, Bempt 

en Glasblazerij: Vaste schijf (Fase 1: hydrologische en landschappelijke studie en 

Fase 2: gedetailleerde studie – voorontwerp) en Voorwaardelijke schijf (Fase 3: 

heraanleg van de openbare ruimten) 

- Herinrichting van de Auguste Lumière Square in voorbeeldwatertuin 

 Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van 3de trimester 2016 

 Geeft een advies i.v.m. 1 begroting van kerkfabrieken 

 Herziet zijn beslissing van 13/09/2016 voor de bouw van een Franstallige school in de 

Bempt 

 Keurt de standaardsubsidiëringsovereenkomst “Bewonersinitiatieven” goed 

 Keurt de overeenkomst voor de verlenging van de subsidiëring « Wijkenveloppe: 

Wijkkrant » goed 

 Keurt de overeenkomst met de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel goed teneinde 

gratis te kunnen beschikken over het softwareprogramma voor schuldbeheer 

 Hoort een interpellatie van een gemeenteraadslid 

 Kent 2 pensioenen toe 

 Laat 1 agent toe tot de stage 

 Benoemt 3 agenten 

 Stelt 1 nieuwe commissaris voor de rekeningen van de vzw M.A.R.G.E. aan 

 Vervangt de Gemeentesecretaris 

 Vervangt 1 mandaat 

 

 


