Besluiten van de gemeenteraad van 15 december 2020
De Raad,
•
•
•
•
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•
•

Stelt de waarnemende gemeenteontvanger aan
Stelt een mandaat aan
Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Vorst, Anderlecht en
Sint-Gillis in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van jeugdcriminaliteit
goed
Duidt een gemeentelijke agent-vaststeller aan om inbreuken vast te stellen op de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement
Trekt het statuut van het personeel tewerkgesteld in het kabinet de Burgemeester in
Keurt het reglement voor de eenmalige premie 2020 goed
Geeft een advies i.v.m. de begroting 2021 van het OCMW
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- kandidaatstelling voor de 12e reeks van Wijkcontracten (2021-2026/2029) en een
kandidatuur in te dienen voor een nieuw wijkcontract voor de in aanmerking
komende wijk ‘2 cités’.
- de aankoop van meubilair en exploitatiemateriaal voor CENTR’AL
- het programmaontwerp van het Stadsbeleid door de ontwikkeling van de wijken
(2021-2025), dat een diagnose, de conclusies van deze diagnose, de projectfiches en
de samenvattende begrotingstabel
- het bedrag van de raming van de opdracht “Heraanleg van de openbare ruimte van
de Albert-dalle (fase 1)”
- de aankoop van kookpotten en allerlei keukengerei voor de organisatie van
evenementen
- de aankoop van vouwstoelen met transportwagentjes
- de aankoop van 30 laptops in het kader van verplicht telewerk
- de aankoop van materiaal voor sportinfrastructuren
- het afschrapen en beitsen van de sportvloer in de grote zaal van sporthal Van
Volxem
- de bouw van een nieuwe school (site Divercity) – School De Puzzel
- de eenzijdige verbreking van de opdracht (onderhoud en depannage van de
verwarmingsinstallaties, ventilatiesysteem, fotovoltaïsche installaties, systemen voor
productie van sanitair warm water en klimaatregeling, evenals de herstelling en
vervanging van wisselstukken in gemeentelijke woningen en de werkzaamheden van
het besluit EPB verwarming (2019-2021)), krachtens artikel 47 van het KB van 14
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten
- de dringende waterdichtingswerken aan het dak van de BASS
- de waterdicht maken van de achtergevel voor de school Arc-en-Ciel
- de zware interventies aan de kunstgrasvelden voor de Bempt
- de renovatiewerken van de Hall Van Volxem
- de plaatsing van betonnen kaders voor bijkomende grafkelders
- de opdracht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatie “ontwerp en uitvoering”
in het kader van verschillende bouw-, renovatie- en verbouwingswerken van
gebouwen of wegen 2021-2023
- de aanleg van de tuin van het kinderdagverblijf ‘Les P'tits Matelots’
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- de zware interventies aan de gemeentelijk speelpleinen
- de stabiliteitswerken aan de gevels langs de speelplaats van school 11B
- de aankoop van een chiplezer
- de aankoop afsprakensysteem
- de bouw van een Franstalige school op de Bempt – Gesplitste opdracht: Vaste
gedeelte: Bouw van een school en van een omnisportzaal
- de Sint-Denijskerk: studie en testen voor de plaatsing van verlichting
Stelt IRISNET voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel aan
Stelt het CIBG en GIAL voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel aan
Stelt IRISNET voor de aankoop en installatie van informaticavezel aan
Staat 3 voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2021
Keurt de begrotingswijziging 10 en 11 van de gewone dienst 2020 goed
Keurt het retributiereglement met betrekking tot de vakantiespeelpleinen en de
gemeentelijke stages goed
Keurt het reglement op de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de
inrichtingen van toeristische logies voor het dienstjaar 2021 goed
Geeft een advies i.v.m. 1 begroting van kerkfabrieken
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met het OCMW van Vorst voor de uitvoering
van een gezamenlijke adviesopdracht inzake verzekeringen goed
Keurt het bijvoegsel 02 van de tijdelijke gebruiksovereenkomst met de vzw
Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen goed
Herziet het bedrag van de raming voor de veiligheidsvoorzieningen
Keurt het pedagogische en het interne reglement voor vakantiespeelplein goed
Keurt de statuten van de Grondregie goed
Keurt de overeenkomst ‘Perspective.Brussels’ goed
Keurt het reglement betreffende de forfaitaire vergoeding aan handelaar(ster)s van wie
de activiteit op het grondgebied van Vorst uitzonderlijk werd getroffen door de
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken goed
Keurt de wijziging van de wekelijkse sluitingsdagen 2020 goed
Stemt 1 motie
Hoort 8 interpellaties, 7 mondelinge vragen en 1 actualiteitsvraag van
gemeenteraadsleden
Keurt 1 ethisch charter goed
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 18 tot en met 23 december
2020
Keurt een dadingsovereenkomst goed

