
 
Besluiten van de gemeenteraad van 19 oktober 2021 

 

De Raad, 

 

• Stelt de gemeenteontvanger als bijzondere rekenplichtige aan 

• Geeft toestemming aan de politiezone Zuid om op het gemeentelijk grondgebied 

camera’s te plaatsen en op zichtbare wijze te gebruiken  

• Keurt de begrotingswijziging nr. 1 van het OCMW goed 

• Neemt kennis van de beslissing van het college voor: 

- de afbraakwerken met het oog op stabiliteitssonderingen 

- de tijdelijke voorzieningen op de site van de Voormalige Brouwerijen Wielemans 

Ceuppens: Ontwerp en bouw van een tijdelijke toegangsconstructie voor het park 

- het bibliotheekmeubilair 

- een hoekmeubel (meubilair voor de spelotheek) 

- een kofferbank 

- de uitwerking van het proces van de validering van facturen 

- de levering van meubilair voor de dienst Kinderopvang 

- de levering van kantoor- en papierbenodigdheden 

- de realisatie en het printen van het gemeenteblad 

- de verdeling van het gemeenteblad 

- de levering van sport- en turnmateriaal 

- de levering van boeken vanwege de tijdelijke vereniging van onafhankelijke 

boekhandels AMLI 2 in het kader van de raamovereenkomst van de Federatie 

Wallonië-Brussel 2021-2025 

- de stabiliteits-, riolerings- en afdichtingswerken van het school 3 

- de inrichting antenne LISA 

- de levering en plaatsing van 3 condensatiemuurketels, Belgradostraat 84 

• Keurt de gebruiksvoorwaarden voor toegang tot percelen in het kader van het 

Masterplan Vorst aan de Zenne goed 

• Keurt de openingsbalans, de begroting exploitatie- en patrimoniale begroting voor 

2021voor de grondregie goed 

• Keurt de begrotingswijziging 5 en 6 van de gewone en buitengewone dienst voor 2021 

goed 

• Geeft een advies i.v.m. 7 begrotingen van kerkfabrieken 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de levering, montage en plaatsing van standaardmeubilair 

- de renovatie van de daken van het school 11 A 

- de restauratie en renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase III: inrichting 

van de zolderverdieping 

- de beveiligingswerken op de site Forum/Belgrado - Fase 1 

• Keurt de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van een 

broodoven in het kader van het project “Koninklijke kip” goed 

• Keurt overeenkomst voor toetreding tot de aankoopcentrale voor bodemstudies voor 

besturen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed 

• Keurt de overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van materiaal (Urban) 

goed 

• Keurt het ontwerp van “RPA Zuid” goed 



• Neemt akte van de jaarrekeningen 2019 van de gemeentelijke vzw “Forest, centre 

culturel” 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Plaatselijke Opdracht van Vorst goed 

• Keurt de verbreking van de kaderovereenkomst tussen de gemeente Vorst en de 

gemeente Sint-Gillis in het kader van de dienst voor gezondheidsbevordering op 

school goed 

• Keurt de overeenkomst voor de aankoop van de kantoren van het SVKV goed 

• Keurt de uitoefening van het voorkooprecht van de leegstaand pand in Vorst, 

Canadastraat 55-57, te koop, in de perimeter van het wijkcontract “Wiels aan de 

Zenne” goed 

• Keurt het reglement betreffende de tentoonstelling van pedagogische boerderijen 

tijdens de Jaarmarkt goed 

• Keurt de overeenkomst Brussels Preventie- en Buurtplan 2021 goed 

• Keurt de overeenkomst Schola voor de projectoproep “Plaisir d’apprendre” - Zomer 

2021 goed 

• Keurt het reglement betreffende de toekenning van premies voor de sterilisatie van 

huiskatten goed 

• Geeft een gunstig advies over het Gemeentelijk Parkeeractieplan van de Gemeente 

Elsene 

• Keurt 1 motie goed 

• Hoort 4 interpellaties, 8 mondelinge vragen et 1 actualiteitsvraag 

• Neemt akte van 5 ontslagen 

• Stelt 8 leraren aan 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 8 tot en met 12 oktober 2021 

en van 2 tot en met 5 november 2021 

 


