
 
Besluiten van de gemeenteraad van 08 februari 2022 

 

De Raad, 

 

• Gaat over de verkiezing van de voorzitter van de raad 

• Gaat over de verkiezing van leden van het OCMW 

• Neemt kennis van de beslissing van het college voor: 

- de aankoop van kleine meetapparatuur 

- de bouw van een kinderopvangstructuur met 56 plaatsen – Aanvullend budget 

- het ‘Watertraject’ – Aanvullend budget 

- de aankoop van schrobzuigmachines voor CENTR’AL 

- de renovatie van het kinderdagverblijf “La Ruche” en de verhoging van de 

opvangcapaciteit – Aanvullend budget 

- de renovatiewerken aan de verwarming van de opbrengsteigendom op de Chassart-

site 

- de aankoop van spellen 

- de aankoop van materiaal en spellen voor de psychomotoriek 

- de levering van niet-biologische voedingswaren 

- de aankoop van materiaal voor sport en psychomotoriek 

- de levering van huishoudtoestellen, hifi en multimedia 

- de aankoop van industriële uitrustingen 

- de aankoop van vaatwerk en benodigdheden 
- de aankoop van diverse uitrustingen 

- de aankoop van schoolmeubilair 

- de insectenverdelging en rattenbestrijding 

- de aankoop van een assortiment groot buitenmeubilair voor de gemeentescholen 

-  de aankoop van kantoormeubilair en bijhorend meubilair 

- de levering, montage en plaatsing van meubilair op maat 

- de aankoop van buitenvoorzieningen en buitenspeeltuigen voor de scholen en 

kinderdagverblijven 

- het bouw van een overdekte berging met een hemelwateropvangsysteem 

- de restauratie en de renovatie van het gemeentehuis van Vorst, fase II: binnenschil 

(X2) 
- de renovatie van het hoge dak voor school 11B 
- de sondering via camera en herstelling van de muurkappen van het dak voor 

school Arc-en-Ciel 
- de studie en testen van de belichting voor Sint-Augustinuskerk 
- de renovatie van het dak van de conciërgewoning - Informatica en dak 

kleuterschool voor school 9 
- de renovatie van het dak en de refter voor school 11A (X2) 
- de herstellingswerkzaamheden van Hall Van Volxem 
- het waterdicht maken van de achtergevel voor school Arc-en-Ciel 
- de realisatie van prototypes van lampen voor het gemeentehuis 
- de levering en plaatsing van anti-uv-folie voor het gemeentehuis 

- de realisatie van kussens voor de Raadszaal van het gemeentehuis 

- de inrichting antenne Lisa 

- de herstelling en aanpassing van de oude (nood)armaturen van het gemeentehuis 

- de realisatie van meubels op maat voor de prestigezalen van het gemeentehuis 



- de dringende onderhoudswerken van Sint-Augustinuskerk 
- de versteviging van het metaalschrijnwerk om vandalisme tegen te gaan voor de 

Paviljoen Joséphine 
- de plaatsing van omheiningen 
- de aankoop van muziekinstrumenten 
- de aankoop van een houten chalet 
- de aankoop van voedselthermometers 

• Keurt de tussenkomst van de gemeente in het kader van de procedure tot 

nietigverklaring bij de Raad van State tegen de SV27398 goed 

• Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van de 3de trimester 2021 

• Keurt het aanhangsel bij de overeenkomst voor de economische ontwikkeling goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de inrichtingswerken vluchtwegen, compartimentering, noodtrap, wijzigingen 

buitenopeningen, brandwerende deuren, buitenschrijnwerk, ... 

• Keurt het reglement van de verloven “voor mantelzorgers” van het vastbenoemde 

personeel en de agenten in stage goed 

• Keurt het arbeidsreglement betreffende de uurrooster van het onderhoudspersoneel 

van de sportzalen goed 

• Keurt het reglement van de verloven “voor mantelzorgers” van de contractuele 

agenten goed 

• Keurt het kader van het administratief en technisch personeel goed 

• Keurt het reglement houdende de regularisatie van de personeelsleden die sinds 

geruime tijd een hogere functie uitoefenen binnen het gemeentebestuur goed 

• Keurt het gebruiksreglement van de kassen voor kleine uitgaven voor de crèches goed 

• Keurt het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke kinderdagverblijven goed 

• Keurt het activiteitenverslag 2020-2021 en het jaarlijkse actieplan 2021-2022 van 

DVO goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de school Les Bruyères en het CFCP 

goed 

• Keurt de overeenkomst met de Parkschool voor de organisatie en het beheer van de 

schoolstraat in de Mysteriestraat goed 

• Keurt de subsidieovereenkomst van de tegemoetkoming in de kosten van de sterilisatie 

van huiskatten goed 

• Keurt 1 motie goed 

• Hoort 3 interpellaties, 6 mondelinge vragen en 1 actualiteitsvraag 

• Kent 3 pensioenen toe 

• Neemt akte van 2 ontslagen 

• Verlengt de stage van 3 agenten 

• Neemt akte van 1 terbeschikkingstelling 

• Benoemt 8 leraren 

• Stelt 14 leraren aan 

• Zet 2 leraren in disponibiliteit 

• Kent 3 verloven toe aan leraren 

• Kent 1 loopbaanonderbreking toe aan leraar 

• Benoemt 1 schooldirecteur 

 

 


