Besluiten van de gemeenteraad van 24 mei 2016
De Raad,









Verlengt de deelname van de gemeente in de intercommunale Brulabo
Neemt akte van de beslissingen van het college voor:
- de aanstelling van advocaat voor het geschil tussen de vzw RAS MACCABI en de
vzw FC FOREST
- de aanstelling van advocaat voor het huishoudelijk reglement van de
gemeentescholen
- de aanstelling van advocaat voor verantwoordelijkheden van de gemeente voor
private kinderdagverblijven
- de aankoop van een droogkast voor de school “Pavillon”, Familielaan
- de aanstelling van advocaat voor het verzoekschrift d.d. 28 januari 2016, dat op 08
februari 2016 op verzoek van Meester COURTOY aan de gemeente betekend werd,
om op 09 maart 2016 voor de 32ste kamer van de rechtbank van eerste aanleg van
Brussel te verschijnen
- de aanstelling van advocaat voor de diefstal met braak d.d. 9 en 10 mei 2015 – Van
Volxemlaan, 364 te Vorst – BLI :B - Burgerlijke partijstelling
- de renovatie van de speelplaats op de ondergrondse verdieping voor de school 9
(Perceel 1) - Aanhangsel 3
- de renovatie van het sanitair op de ondergrondse verdieping voor de school 9 –
Aanhangsel 2
- de omvorming van een technische ruimte tot kantoren in het Technische Centrum
- de vervanging van een luchtverhitter in de turnzaal van school 9-10
- de onderhoud van de gemeentewegen
- de vervanging van de boiler voor de productie van sanitair warm water voor het
RCGO Marconi
- de goedkeuring van de schatting van het braakliggende terrein - gelegen
Neerstalsesteenweg 110-112 enerzijds en Ververijstraat 23-27 anderzijds
- de aanstelling van een studiebureau met het oog op het tot een goed einde brengen
van opdrachten van burgerparticipatie in het kader van de operaties van het
Duurzame Wijkcontract Abdij
- de renovatiewerken van de hoofdgevel van de school Les Marronniers
- de goedkeurig en de financiering voor de installatie van een elektriciteitszuil door
Sibelga CVBA op het Sint-Denijsplein
- de aanstelling van een landmeter met het oog op de opmaak van de topografische
en planimetrische opmetingen van de gebouwen en van de site van de abdij
Keurt goed: de overeenkomst met “La Boîte à Image”
Neemt kennis van de verkoop van het gemeentelijk terrein, gelegen te Vorst, op de
hoek van de Neerstalsesteenweg en Katangastraat
Keurt goed: de termen van de overeenkomst met de sportvereniging “Petanque Club
Villa”
Keurt goed : de uitgave voor de vervanging van de verwarmingsketel van het
appartement Belgradostraat 84 (benedenverdieping rechts)
Wijzigt en hernieuwt de regelementen op:

















- de belasting op de afgifte van administratieve documenten
- de belasting op de samenstelling van administratieve dossiers
Geeft vier adviezen i.v.m. een rekening van een kerkfabriek
Verstevigt het voorwaardelijke gedeelte voor de opdracht van projectontwerper voor
een Franstalige school aan de Bempt
Legt de lastenvoorwaarden vast voor:
- de renovatie van de voetpaden
- de herstelling van het asfalt van gemeentewegen
Keurt goed: de huurovereenkomst van gemeen recht van toepassing op de
terbeschikkingstelling aan de vzw FOR.E.T., met ingang op 01 juni 2016 en voor een
duur van 9 jaar, van een deel van DIVERCITY gebouw (Opleidingscentrum en
kleinhandelsruimte), Luttrebruglaan 134
Keurt goed: de begrotingswijziging nr. 1 aan de begroting 2015 van het OCMW
Keurt goed: de betoelagingsovereenkomst tussen de gemeente en de vzw Forest
Centre Culturel
Kent 1 pensioen toe
Zet 1 agent in disponibiliteit
Kent 2 loopbaanonderbrekkingen toe
Kent 12 verloven toe
Verwijdert 1 onderwijzer
Detacheert 1 onderwijzer
Stelt 6 onderwijzers aan
Vervangt 1 mandaat

