Besluiten van de gemeenteraad van 15 september 2020
De Raad,
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Neemt kennis van een politieverordening
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een subsidie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie en uitvoering van kleine
infrastructuurwerken in het kader van het investeringsproject voor de verbetering van
de verkeersveiligheid op de gemeentewegen in 2020 goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de lancering van een opdracht voor de opmaak van een addendum bij het MER van
het basisprogramma van het DWCW
- de aankoop van materiaal voor scherminitiatie voor CENTR’AL
- de aankoop van 100 stoelen voor CENTR’AL
- de consultancy met het oog op een hervorming van de begrotingsprocedures
- de levering van schoolboeken en niet-schoolboeken
- de levering van 50 spandoeken van het type reclamezeil in de strijd tegen het
coronavirus en stemt in met de uitgave
- de aankoop van orangeriebakken en plaatsing
- de controle en herstelling van de elektrische installatie voor de Bempt
- de levering van een kipper en een sproeisysteem
- de vervanging van de waterontharder voor het Kinderdagverblijf “Les Marmots” en
stemt in met de uitgave
- de opmeting landmeter (2 percelen): Perceel 1 (Marguerite Bervoetsstraat Jupiterlaan - Mysteriestraat), Perceel 2 (Globelaan)”
- de ingrepen door een conservator-restaurateur van kunstwerken voor de Sint-Denijs
Kerk
- de aankoop van voertuigen (5 percelen)
- de wegbeveiliging
- de vervanging van verschillende benodigdheden voor de dienst Plantsoenen en de
begraafplaats (2 percelen)
- de vellen en snoeien van bomen (2 Percelen: perceel 1: de aanplanting van nieuwe
bomen in de parken en perceel 2: Vervanging van de dode bomen langs de weg)
- markering voor de mobiliteitscommissie
- de verlichting 2019: Vernieuwing van het elektriciteitsnet, de draagkabels en de
led-lichtmotieven (verschillende plaatsen)
- de renovatie van het hoge dak van School 11B Fierlant
Keurt de bepalingen van het protocolakkoord tot vastlegging van de
samenwerkingsvoorwaarden tussen de Directie Vervoerinfrastructuur van de FOD
Mobiliteit en Vervoer (Beliris), het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente
Vorst goed
Keurt het protocol opgemaakt door Beliris betreffende de studies van de
bovenvermelde operaties en gegroepeerd onder de terminologie Infrastructuurpark van
de Voorzenne goed
Keurt de concessieovereenkomst voor diensten van beheer en uitbating van de
horecaruimte van het sport- en cultuurcomplex CENTR’AL, afgesloten met COMERE
SPRL goed
Keurt de modelovereenkomst voor gebruik van een ruimte in een gemeentelijke
infrastructuur goed
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Neemt akte van de financieringswijze voor het project ‘Watertraject’
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de aankoop, installatie en parametrering van breedbandantennes op de volgende
schoolgebouwen: school 14 / La Cordée - School Pavillon des Tilleuls - School
Arc-en-ciel - School Vignoble/Marronniers – Wereldbrug en de upgrading van de
bestaande antenne op het gebouw gelegen Pastoorstraat/Luikstraat
- de renovatie van de stookplaats van school 9 via het programma van de
aankoopcentrale van de intercommunale Interfin (Sibelga)
- de veiligheidsvoorzieningen - programma 2020 (3 percelen)”
- de asfaltering 2020
De aankoop van informaticamateriaal voor de goede werking van de diensten en hun
integratie in het gemeentelijk informaticapark
Geeft een advies i.v.m. 4 rekeningen en 7 begrotingen van kerkfabrieken
Keurt de bepalingen van het bijvoegsel af te sluiten tussen de gemeente en het
Provinciaal Museum voor Oude Kunsten van Namen met het oog op de bruikleen van
de relikwie van Sint-Alena’s bovenarm goed
Neemt akte van de vacant verklaringen voor het schooljaar 2020/2021
Neemt akte van het financiële verslag van het SVKV en van het verslag van de
bedrijfsrevisor BST over de rekeningen van het SVKV op 31-12-2018
Keurt de bepalingen van de overeenkomst afgesloten voor het jaar 2020 tussen de
gemeente Vorst en de vzw TRANSIT goed
Keurt de bepalingen van Aanhangsel 2 bij de overeenkomst “Voetgangers- en
fietsersrijen” goed
Keurt de bepalingen van de overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Vorst en de
vzw “Schola ULB” goed
Keurt de verlenging van de gemeentelijke cofinanciering 2016-2020 goed
Keurt het schoolreglement en de infobrochure voor het schooljaar 2020-2021 voor de
school GBS De Wereldbrug en GBS De Puzzel goed
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een subsidie van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van sensibiliseringsacties die verband
houden met mobiliteit in 2020 (fietspromotie) goed
Keurt de overeenkomst betreffende de doorstroming en uitwisseling van informatie
nodig voor het aanmaken van de parkeerdatabank goed
Stemt 2 moties
Hoort 10 interpellaties en 12 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Neemt akte van een ontslag
Zet 1 agent op pensioen
Benoemt 3 leraren
Stelt 13 leraren aan
Zet 3 leraren in disponibiliteit
Keurt de besturingsplannen voor de scholen van Vorst (2de golf) goed

