
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 25 april 2017 

 

De Raad, 

 

 Hoort 1 interpellatie van de inwoners 

 Treedt toe tot de opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin 

 Koop aanvullende modules aan voor de upgrade van het softwareprogramma voor 

belastingbeheer Onyx 

 Keurt de overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende een 

systeem van maandelijkse voorschotten (prefinanciering) via transitrekeningen goed 

 Wijzigt het reglement betreffende de toekenning van een premie gedurende de drie 

jaren die volgen op de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning te Vorst – 

Wijziging 

 Keurt de overeenkomst voor de heraanleg van de Vanden Corputstraat en van de 

strook van de Berkendaelstraat goed 

 Keurt de overeenkomst van delegatie van het bouwheerschap in het kader van de 

studies en werkzaamheden die nodig zijn voor de restauratie en renovatie van de Sint-

Augustinuskerk, gelegen Hoogte Honderdplein te 1190 Vorst goed 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de versteviging van de funderingen van Gemeenteschool nr. 3, Timmermansstraat 

53-55 

- de versteviging van de plafonds in terracotta van Gemeenteschool nr. 3, 

Timmermansstraat 53-55 

- de opdracht voor vertaling (3 jaar) 

- de opdracht voor inventarisering en follow-up van het asbest in de 

gemeentegebouwen (3 jaar) 

- de onderhoud van gemeentelijke wegen 

- de plaatsing van betonnen kaders voor de collectieve grafstenen 30-50 jaar 

- de renovatie van sanitaire voorzieningen - Perceel 1: School 12, Zevenbunderslaan 

210, Perceel 2: Vignoble School, Monte-Carlolaan 91 – Wijziging van de 

verdeelsleutel binnen het begrotingsartikel 

 Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel 

 Keurt de « werkwijze bij definitieve uitsluitingen in het basisonderwijs in Brussel » 

goed 

 Keurt het aanhangsel goed bij de kaderovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en de 

Gemeente Sint-Gillis als gevolg op de oprichting van het Lycée Intégral Roger 

Lallemand (L.I.R.L.) op de site van het Instituut Pierre Paulus overgenomen door de 

Franse Gemeenschapscommissie 

 Keurt de kaderovereenkomst goed tussen de Gemeente Vorst en de Franse 

Gemeenschapscommissie betreffende de voortzetting van het medisch toezicht door de 

S.P.S.E. van Vorst van de leerlingen van het Instituut Pierre Paulus en van het 

Centrum voor alternerende opleiding verbonden aan voornoemd instituut 

 Lanceert twee oproepen tot kandidaatstellingen voor schooldirectie en stelt het 

functieprofiel vast 

 Keurt de bijzondere overeenkomst tussen de gemeente en de vzw Partenariat Marconi 

goed 



 Keurt het aanhangsel bij de overeenkomst “Stedelijk Beleid 2016” tussen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente goed 

 Keurt de begrotingswijzigingen goed voor de opdracht van project-ontwerper voor de 

opstelling van een milieueffecten-rapport 

 Wijzigt de begroting voor de aankoop ten algemenen nutte van het gebouw gelegen 

Sint-Denijsplein 14 

 Hoort twee interpellaties van gemeenteraadsleden 

 Kent 1 pensioen toe 

 Neemt akte 1 ontslag van leraar 

 Zet 3 leraren in disponibiliteit 

 Kent 10 verloven toe 

 Kent 8 loopbaanonderbrekkingen toe 

 Stelt 1 leraar aan 

 

 


