Besluiten van de gemeenteraad van 2 juli 2019
De Raad,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keurt de wijziging van het geldelijk statuut goed
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van geluidsmeters goed
Keurt de kaderovereenkomst met Hub Brussels goed
Keurt de standaardovereenkomst met de projectdragers van het DWCW goed
Keurt de herziening van de raming en de financieringswijze voor het project
“Watertraject” goed
Keurt de wijzigingen nr. 1 en 2 van de gewone en buitengewone dienst van de
begroting 2019 goed
Neemt kennis van de definitieve selectie van de socio-economische projecten en de
overeenkomstige budgettaire verdeling
Keurt het aanhangsel 1 bij de overeenkomst voor de uitvoering van de acties van het
goedgekeurde programma van het SVC “Koningslaan” goed
Keurt de herziening van de overeenkomst van bezetting ter bede van de
benedenverdieping van de rechte oostvleugel, een vleugel die deel uitmaakt van de
abdij van Vorst goed
Keurt de overeenkomst voor gebruik ter bede van het gebouw gelegen Van
Volxemlaan 400-402 goed
Keurt de subsidieovereenkomst voor de 3e editie van het Festival Vorst Sounds goed
Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel
Keurt de partnerschapsovereenkomst met de gewestelijke coördinatie van "Place aux
Jeunes" goed
Keurt de wijzigingen nr. 98 en 99 van de begroting 2018 goed
Sluit de jaarrekeningen 2018 af
Keurt de twee- en driepartijenovereenkomsten in verband met de invoering van het
systeem van maandelijkse voorschotten goed
Keurt de pensioenverzekeringsovereenkomst 1ste pijler (wettelijke pensioenen) –
Residuele statutaire pensioenen en pensioenen van de plaatselijke mandatarissen van
de gemeente en van het OCMW van Vorst goed
Keurt de bijdrageverzekeringsovereenkomst 1ste pijler (wettelijke pensioenen) –
Pensioenen van de statutairen van de gemeente en van het OCMW van Vorst goed
Keurt het protocol 2019 betreffende de vertoningszaal van Vorst Nationaal goed
Geeft een advies i.v.m. 3 rekeningen van kerkfabrieken
Keurt het reglement retributie voor de schoolmaaltijdens, zwemmen en kosten voor
toezicht goed
Keurt de tenlasteneming door de gewestelijke fiscale administratie van de heffing en
van de invordering van de opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van
toeristische logies goed
Geeft een advies i.v.m. de begrotingswijziging nr.1 van de begroting 2019 van het
OCMW
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de aankoop van een doorschuifvaatwasmachine en stemt in met de uitgave
- de bouw van een school op de Bempt en van een omnisportzaal, Voorwaardelijke
schijf, aanleg van de omgeving en van de speelplaats
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- de vervanging van een glazen toegangsdeur op de site van Divercity/ Centrum voor
gepensioneerden gelegen Luttrebruglaan 134-140 en stemt in met de uitgave
Keurt de dading voor de aankoop van voedingsmiddelen en kleine huishoudartikelen
goed
Keurt de bepalingen van “Wijzigend Akkoord van de Huurovereenkomst van 25 juni
2014”, dat afgesloten wordt met de nv Audi Brussels goed
Keurt de financiering van de renovatie van het dak van de Residentie Berlios, Van
Volxemlaan 174-178 goed
Keurt het akkoord tussen de Burgemeesters voor de organisatie van de dag "zonder
auto mobiel in de stad" 2019 goed
Keurt de aankoop van 9 fietsboxen goed
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de herinrichting van de straten en kruispunten goed
Herziet het bedrag van de raming voor de bouw van een nieuwe school (Divercitysite)
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de renovatie van daken in school 11A (perceel 1) en in school 9 (perceel 2)
- de renovatie van de voetpaden
- de stabiliteits-, riolerings- en afdichtingswerken voor school 3
Kent een subsidie toe voor de instelling en het onderhoud van een moestuin gedurende
verschillende jaren van school Le Vignoble
Keurt de wijzigingen aan de overeenkomst van tijdelijke terbeschikkingstelling van
twee woningen op het Sint-Denijsplein nr. 7, 2e verdieping goed
Keurt de overeenkomst met de vzw Transit goed
Keurt het evaluatiereglement voor het Nederlandstalige onderwijzend personeel goed
Stemt toe tot een burgerlijke partijstelling
Duidt 1 mandaat aan
Neemt akte van de samenstelling van de Adviescommissie Cultuur Vorst
Keurt twee moties goed
Benoemt 1conciërge
Zet 1 leraar in disponibiliteit
Kent 1 verlof toe
Benoemt 10 leraren
Stelt 7 leraren aan
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 8 tot 9 juli 2019

