
 

 

Besluiten gemeenteraad van 20 oktober 2015 

De Raad, 

 Hoort 2 interpellaties van de inwoners  

 Stemt 1 motie 

 Keurt een overeenkomst goed voor de restauratie van de oude Wielemans-Ceuppens machines 

 Neemt akte van de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en gaat akkoord met de overeenkomst houdende wijziging en vestiging van 

erfdienstbaarheden van uitzicht en oversteek op het Marconipark  

 Keurt een aanhangsel goed aan het huurcontract met de V.Z.W. SVK   

 Hernieuwt de samenwerkingsovereenkomst met het SVKV 

 Neemt kennis van 11 beslissingen van het college i.v.m. verschillende overheidsopdrachten 

(aankondigingvitrines, walkie-talkies, speelgoed en gezelschapsspelen, gereedschap ( voor 

voertuigen), trolleys met zak, gereedschap, renovatie dak van het kinderdagverblijf “ Les 

Marmots”, oranjeriebakken, inrichtingswerken van vijf ingegraven trampolines in het Park van 

de Bempt, operatie 2C van het Duurzaam Wijkcontract Albert, Operatie 3A van het Duurzaam 

Wijkcontract Albert) 

 Wijzigt de gewone en  de buitengewone begroting 2015 

 Keurt goed:  het aanhangsel 2015 aan de overeenkomst 2013-2014 in het kader van de 

ordonnantie van 19 juli 2007, ertoe strekkende  de gemeenten te betrekken bij de economische 

ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 Neemt akte van het proces-verbaal van onderzoek der gemeentekas van het 1ste trimester 2015 

 Hernieuwt 3 retributiereglementen en  3 belastingreglementen  

 Wijzigt het reglement i.v.m. het toekennen van een premie op de vestiging in een pas 

verworven of gebouwde woning in Vorst  

 Keurt de rekening 2013-2014 van de vzw MARGE goed 

 Keurt een overeenkomst goed voor de overname van het medische toezicht van Sint-Gillis 

 Keurt de lastenvoorwaarden goed voor de opdracht voor het aanstellen van een 

multidisciplinair team  dat handelt als projectontwerper met als doel het project “ Watertraject” 

uit te werken 

 Keurt een verhoging  goed van de eindejaarspremie 2015  

 Hoort een mondelinge vraag van een gemeenteraadslid  

 Hoort twee interpellaties van de gemeenteraadsleden 

 Kent een rustpensioen toe 

 Benoemt 2 agenten  

 Neemt akte van de ambtsneerlegging van een onderwijzeres 

 Neemt akte van een kastekort 

 Stelt een afgevaardigde aan in het kader van artikel 83,§2 van de ordonnantie van 3 juli 2008   


