
 
Besluiten van de gemeenteraad van 21 juni 2022 

 

De Raad, 

 

• Wijst Mevr. Angeli aan in de hoedanigheid van vertegenwoordiger in de AV en lid 

van de RvB van de vzw Institut Decroly 

• Keurt het protocolakkoord tussen het federaal parket en de gemeente Vorst goed 

• Neemt akte van de beslissing van het college voor: 

- de aankoop van een kabel om zittingen van de gemeenteraad te houden 

- het financieel verslag van het SVKV en het verslag van de bedrijfsrevisor Groupe 

Audit Belgium over de rekeningen van het SVKV 

• Belast de fiscale administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met de heffing, 

de inkohiering, de inning en de invordering van de opcentiemen op de gewestbelasting 

op de inrichtingen van toeristisch logies 

• Geeft een advies i.v.m. 1 rekening en 1 begroting van de Israëlitische Liberale 

Gemeenschap BETH HILLEL 

• Geeft een advies i.v.m. 6 rekeningen van kerkfabrieken 

• Keurt de 6 voorlopige twaalfden voor de maanden van juli tot en met december 2022 

goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- De levering van educatief materiaal, baby- en peuterspeelgoed en diverse spellen 

- De ontmanteling en de verwijdering van asbestelementen op school Arc-en-Ciel en 

school 12 

• Keurt de projectfiche voor de renovatie van de HVAC-installatie van het gebouw 

gelegen Stationsstraat 17-19 te 1190 Vorst goed 

• Wijzigt een artikel van het reglement betreffende de verloven van het vastbenoemde 

personeel en de agenten in stage 

• Wijzigt een artikel van het reglement betreffende de verloven van het contractuele 

personeel 

• Wijzigt een hoofdstuk van het reglement betreffende de verloven van het 

vastbenoemde personeel en de agenten in stage 

• Wijzigt een artikel van het geldelijk statuut van het gemeentebestuur 

• Wijzigt een artikel  van het administratief statuut van het gemeentebestuur 

• Verklaart de betrekking van gemeenteontvanger vacant 

• Keurt de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de heraanleg van twee 

speelterreinen: Bempt et Toots Thielemans goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de school Kaléidoscope en de promotor 

Une Maison en Plus goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de school Kaléidoscope en de vzw 

Besace goed 

• Wijst een vertegenwoordigster en een plaatsvervangster van de inrichtende macht van 

de gemeente Vorst binnen de inclusieve territoriale pool 

• Keurt het akkoord tussen de Burgemeesters voor de organisatie van de dag "zonder 

auto mobiel in de stad" 2022 goed 

• Keurt 2 moties goed 

• Hoort 4 interpellaties en 11 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 



• Machtigt het college om het voorstel van 23 maart 2022 van de advocaat van Vorst in 

de zaak 

• Zet 3 leraren in disponibiliteit 

• Kent 2 pensioenen toe 


