
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 20 juni 2017 

 

De Raad, 

 

 Keurt de overeenkomst met "La Boîte à Cancan" goed 

 Keurt het aanhangsel 2017 bij het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan voor de 

periode van 1/01/2017 tot 31/12/2017 goed 

 Keurt de verkavelingsvergunning 66 goed 

 Keurt de tekst en voorwaarden voor het samenstellen van een bankwaarborg voor het 

gebouw gelegen te Vorst, Schaatsstraat, 49 goed 

 Keurt een verlenging van drie jaar voor de domeinconcessie en concessie van 

openbare dienstverlening vanaf 01 februari 2009 (bvba Forest Tennis Avenir) goed 

 Keurt de overeenkomst voor de Gedeeltelijk gebruik door gemeenteschool nr. 6 goed 

 Keurt de financieringswijze voor de vernieuwing van de daken voor de Residentie 

Berlioz goed 

 Keurt de overeenkomst van voorlopige ingebruikname voor de participatieve 

initiatiebijenstal in het Jacques Brelpark goed 

 Keurt de werkingscharter van de moestuinen van de Bempt goed 

 Keurt het akkoord tussen de Burgemeesters voor de organisatie van de dag “zonder 

auto mobiel in de stad” 2017 goed 

 Keurt de aankoop van fietsparkeervoorzieningen goed 

 Keurt de dading voor de levering van huisbrandolie voor tanks van gebouwen en 

stookolie voor werfmachines goed 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop van boeken voor het hele gemeentebestuur 

- de aankoop van een professionele stofzuiger en stemt in met de uitgave 

- de levering van materiaal in metaal 

- de studieopdracht betreffende het stadsvernieuwingsprogramma van de duurzaam 

Wijkcontract Wielemans-Ceuppens 

- de aanstelling van een studiebureau, handelend in de hoedanigheid van 

'projectontwerper', met het oog op de opmaak van een stedenbouwkundige studie 

aangaande de site 'Neerstalle-Ververij' en de totstandbrenging van een 

kinderopvangstructuur 

- de aanstelling van een multidisciplinair team handelend in de hoedanigheid van 

projectontwerper voor de heraanleg van de openbare ruimten van het hart van Vorst 

 Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van 4de trimester 2016 

 Keurt de wijziging van het retributiereglement met betrekking tot de 

vakantiespeelpleinen goed 

 Keurt de overeenkomst betreffende de uitbating van schuilhuisjes voor reizigers goed 

 Legt de lastvoorwaarden vast van de : 

- restauratie en renovatie van de Sint-Augustinuskerk 

- renovatie van het dak-hoogste gedeelte voor de school 11B Fierlant 

- vervanging van ramen in verschillende gemeentegebouwen 

- asfaltering voor de vernieuwing van de slijtlaag voor diverse wegen 

- heraanleg van de wegenis Berkendael (tussen Brugmann en Albert) 

- herstelling van de wegen op het kerkhof van Vorst 

- heraanleg van de Lisalalaan 



 Keurt de overeenkomst van Monitoring van het schoolaanbod tussen het Brussels 

Planningsbureau (BPB) 

 Keurt het reglement van de bibliotheek en de retributie goed 

 Keurt de begrotingswijziging voor de aankoop van boeken voor de bibliotheek goed 

 Keurt het verbeteringsplan voor de GBS De Puzzel goed 

 Keurt het verbeteringsplan voor de GBS De Wereldbrug goed 

 Neemt akte van de vacant verklaring voor een vaste benoeming in wervingsambt met 

ingang van 1 juli of 1 oktober 2017 voor de school “De Puzzel” 

 Wijzigt de subsidie-enveloppe 2017 ten gunste van het Nederlandstalig 

verenigingsleven 

 Belast de gewestelijke fiscale administratie met de heffing en de invordering van de 

gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische 

logies 

 Hoort zes interpellaties van gemeenteraadsleden 

 Kent 1 pensioen toe 

 Stelt 1 directrice aan 

 Benoemt 7 leraren 

 Stelt 9 leraren aan 

 


