Besluiten van de gemeenteraad van 26 januari 2021
De Raad,
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Gaat over tot de verkiezing van de voorzitter van de raad
Keurt de toevoeging van het reglement betreffende de verloven van het vastbenoemde
personeel en de agenten in stage goed
Keurt de toevoeging van het reglement betreffende de verloven van de contractuele
agenten goed
Keurt de wijziging van het reglement betreffende de verloven van de contractuele
agenten goed
Keurt de wijziging van het reglement betreffende de verloven van het vastbenoemde
personeel en de agenten in stage goed
Keurt de bijakte bij een overeenkomst die in 2019 werd afgesloten met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest goed
Keurt 3 overeenkomsten met leefmilieu Brussel betreffende de toekenning van
subsidies voor de uitvoering voor lokale klimaatacties goed
Keurt de begrotingswijziging nr. 4 en 5 van het OCMW goed
Keurt de overeenkomst met het OCMW van Vorst betreffende een gezamenlijke
adviesopdracht inzake verzekering goed
Keurt de procedure tot nietigverklaring bij de Raad van State voor een
Stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een gebouw met 16 woningen, een
kinderdagverblijf en een ondergrondse parking, de Fierlantstraat 69-93 goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de levering van “Speelgoed voor de spelotheek” (x2)
- de aankoop van een mobiele fietsparking met een dertigtal plaatsen voor
evenementen, met signalisatie en logo’s
- de dringende aankoop van belijningsmachines voor de Bempt
- de aanwijzing van de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de
uitvoering van een HVAC-studie van het hele gebouw gelegen Stationstraat 17 te
Vorst
- het advies en de studie inzake bijzondere technieken en EPB in verschillende
gemeentegebouwen (2021-2023)
- de vervanging van de defecte lampen van de sportterreinen van de Bempt
- de levering van materiaal voor de dienst Kinderopvang en GBS (2 percelen)
- de verplaatsing van een brandkraan ter hoogte van de Lisalastraat 13 te Vorst
- de aankoop van gereedschap voor de diensten Gebouwen en Wegenis
- de aankoop van gereedschap voor de diensten Gebouwen en Wegenis - PERCEEL
1 Aankoop van gereedschap voor de dienst Gebouwen – lekdetector
- de aankoop banken, paaltjes, vuilnisbakken
- de stabiliteitswerken voor Pavillon des Familles
- de vervanging van diverse materialen voor de dienst Aanplantingen en de
Begraafplaats
- de herstellen van omheiningen
- het verhuur van camera's voor het vastleggen, opnemen en beveiligd doorsturen van
inbreuken inzake afvalstoffenbeheer in de openbare ruimte
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 3de trimester 2020
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Keurt de overeenkomst betreffende leningen voor investeringen 2021 voor de
renovatie van School 13 goed
Keurt het aanhangsel bij de overeenkomst voor de economische ontwikkeling van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed
Keurt het retributiereglement voor het bezetten van standplaatsen op foren en
rommelmarkten goed
Keurt de overeenkomst betreffende de uitwisseling van technisch materieel opgesteld
tussen de Gemeente Vorst en de intercommunale Vivaqua goed
Neemt akte van het inrichtingsproject van de gemeenteschool van de Bempt in het
kader van het pact voor excellentieonderwijs
Keurt de tekst van het aanhangsel bij de overeenkomst inzake de
terbeschikkingstelling van elektriciteitskasten van Sibelga goed
Keurt de overeenkomst met de vzw BeFus goed
Keurt de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de
implementering van een antenne in de Marconiwijk goed
Keurt de overeenkomst Prespective.brussels voor de periode 01/01/2021 tot
31/12/2021 goed
Keurt de overeenkomst van aansluiting bij de aankoopcentrale Parkeeragentschap Overheidsopdracht voor diensten en leveringen betreffende de levering, de installatie,
de instandhouding en het onderhoud van fietsparkeervoorzieningen en materiaal voor
de inrichting van fietsenparkings goed
Hoort 3 interpellaties, 7 mondelinge vragen en 1 actualiteitsvraag van
gemeenteraadsleden
Kent 9 pensioenen toe
Stelt 1 vervangende controlearts aan
Keurt de eindrekening gemaakt door de gemeenteontvanger voorlopig goed
Stelt 1 leraar aan
Benoemt 6 leraren

