
 
Besluiten van de gemeenteraad van 16 februari 2021 

 

De Raad, 

 

• Hoort 1 interpellatie van het publiek 

• Gaat over tot het ontslag van een raadslid en de installatie van zijn opvolger 

• Stemt toe tot een burgerlijke partijstelling in 2 zaken 

• Keurt de afwijkingen van de wekelijkse rustdag 2021 van de handelszaken goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

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

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

voor Operatie 1.9 

- de aankoop van een scorebord 

- de aankoop van schoolboeken en oefeningenschriften van Belgische en 

Nederlandse uitgevers voor de Nederlandstalige scholen (2021-F-004) 

- de levering van vaatwerk en keukenbenodigdheden (2020-F-026) 

- de kantoormeubilair en bijhorend meubilair (2020-F-027) 

- de outplacement voor ontslagen werknemers (2021-S-003) 

- de aankoop van een assortiment groot buitenmeubilair voor de gemeentescholen 

(2020-F-031) 

- de aankoop van buitenvoorzieningen en buitenspeeltuigen voor de Franstalige 

gemeentescholen (2020-F-032) 

- de levering van brandstof voor de gemeentevoertuigen en levering van stookolie 

(2021-F-006) 

- de levering van sport- en turnmateriaal 

- de levering van schoolmeubilair 

- de uniformen voor de gemeenschapswachten 

- de aankoop van kantoormateriaal via de aankoopcentrale door Leefmilieu Brussel 

voor de levering van kantoorbenodigdheden en papierwaren voor het personeel van 

Leefmilieu Brussel, in de vorm van een aankoopcentrale voor de Brusselse besturen 

(2018D0285) 

- de begraving en opgraving van lichamen 

- de diverse uitrustingen voor de dienst Kinderopvang 

- de gunning van de opdracht voor de renovatie van de stookplaats van school 9 via 

het programma van de aankoopcentrale van de intercommunale Interfin (Sibelga) aan 

de firma Sanideal 

- het aanhangsel 2 en 3 van de opdracht voor het Gemeentehuis: Opdracht van 

veiligheids- en gezondheidscoördinatie 

- het aanhangsel 5 van de opdracht voor het Gemeentehuis: Opdracht van 

projectontwerper voor renovatie en restauratie - Aanpassing van de erelonen van 

architect die gepaard gaat met de evolutie van het bedrag van de werkzaamheden 

(opdracht gebaseerd op deontologische norm nr. 2) 

- de heraanleg van de speelplaats voor school 9 

- de levering van wisselstukken voor de voertuigen (2021-2023) 

- de vervanging van de verwarmingsketel in het gebouw in de Merodestraat 333 en 

stemt in met de uitgave 

- de controle en herstelling van de elektrische installatie in de Bempt 

- de renovatie van sanitaire voorzieningen - Perceel 1: School 11A (verdieping) 



- de renovatie van daken op school 11A (perceel 1) en op school 9 (perceel 2) - 

Perceel 2 (School 9 - Renovatie van het dak van de turn- en psychomotoriekzaal) 

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

(aanhangsel 6 en 7) 

- de dringende interventie inzake de technische installatie van de Sint-Denijskerk 

- de vernieuwing van de cirkel voor kogelslingeren in het Bertelsonstadion 

- de strijd tegen de oververhitting van de lokalen (dak) van technisch centrum 112 

• Keurt het aanhangsel 2 met het Gewest voor de uitvoering van de acties van het SVC 

“Koningslaan” goed 

• Keurt de gewone en buitengewone begroting 2021 goed 

• Stemt toe tot een burgerlijke partijstelling in een dossier van het Openbaar Onderwijs 

• eenzijdige verbreking en inhouding van de volledige borgtocht betreffende de 

onderhoud en depannage van de verwarmingsinstallaties, ventilatiesysteem, 

fotovoltaïsche installaties, systemen voor productie van sanitair warm water en 

klimaatregeling, evenals de herstelling en vervanging van wisselstukken in de 

gemeentegebouwen en de werkzaamheden van het besluit EPB verwarming (Perceel 

1) 

• Keurt de overeenkomst met de MIVB met betrekking tot het derdebetalerssysteem 

voor abonnementen bij de MIVB ten gunste van al het gesubsidieerd personeel 

(vastbenoemd of aangesteld voor een schooljaar) van de gemeentescholen van Vorst 

goed 

• Keurt de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de 

projecten van het Programma Preventie Schoolverzuim 2020-2021 goed 

• Keurt het huurreglement van de woningen van de gemeente Vorst goed 

• Keurt de dading voor de aankoop van boeken voor de bibliotheekcollectie goed 

• Keurt 1 motie goed 

• Kent 2 pensioenen toe 

• Keurt de wijzigingen van sturingsplannen van de Vorstse gemeentescholen uit golf 2 

goed 

• Stelt 25 leraren aan 

• Kent 10 loopbaanonderbrekingen toe 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 4 tot en met 8 februari 2021 

en van 19 tot en met 26 februari 2021 

 

 

 

 

 


