Besluiten van de gemeenteraad van 23 oktober 2018
De Raad,
•

•
•
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•
•

Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de raadpleging van een advocaat bij het Hof van Cassatie over de kansen op succes
van een beroep in de zaak tussen de gemeente en de heer Hassan Gaa
- de voorbereidende werken voor de heraanleg van de moestuin van de Drie
Fonteinen
- de levering en vervanging van de voordeur van het gebouw op het St.-Denijsplein 7
- de levering van werktuigen voor de Huisvestingsdienst
- de renovatiewerken van het dak van het gebouw in de Fierlantstraat 80
- de aanstelling van een landmeter met het oog op het opnemen van de opmetingen
van het gebouw gelegen Belgradostraat 74
- de levering van flessenkoelers
- de levering en plaatsing van rolgordijnen en gordijnen voor verschillende
kinderdagverblijven en scholen
- de levering van elektrische bakfietsen
- de levering van veiligheidsnet voor kogelslingeren
- de levering van spots/schijnwerpers (verlichtingstoestellen)
- de aanleg van informaticabekabeling in het lokaal gehuurd door de Gemeente,
Marguerite Bervoetsstraat 1 en stemt in met de uitgave
- de aankoop van een compacte veegmachine
- de aankoop van containers
- de aankoop van een elektrisch voertuig (Dienst netheid)
- de renovatie van de buitenschil van het gebouw achteraan van school 3
- de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de moestuin van de Drie
Fonteinen
- de behandeling van de bovendrempels van het Technisch Centrum
- de BRASS: Herstellingswerken - Opgesplitste opdracht: vast gedeelte: audit en
voorontwerp, voorwaardelijk gedeelte: opdracht van projectontwerper
- de zware interventies aan de gemeentelijke speelpleinen
- de dringende onderhoudswerken voor Sint-Antoniuskerk
- de inrichtingen op diverse speelpleinen en de beveiliging en vervanging van de
bestaande speeltuigen
Keurt de overeenkomst van openbaar gebruik voor de site “De Bronnen” goed
Keurt de financiering voor de renovatie van het gebouw Brusselsesteenweg 43 goed
Keurt de ruil tussen het terrein Familielaan 26 en Van Volxemlaan 206 voor de
nieuwe kinderdagverblijf goed
Keurt het aanhangsel nr. 2 voor de tijdelijke gebruisovereenkomst WielemansCeuppenslaan, 1 goed
Neemt akte van het aanvullende verslag van de bedrijfsrevisor BST over de
rekeningen van het SVKV
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Treedt toe tot de aankoopcentrale van de intercommunale Sibelga voor de begeleiding
van de lokale besturen en gewestelijke overheden met het oog op de bevordering van
energie-efficiëntiemaatregelen toe
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de installatie van fietsstallingen goed
Keurt de begrotingswijzigingen 8 en 9 van de gewone en buitengewone dienst 2018
goed
Geeft een advies i.v.m. 3 rekeningen van kerkfabrieken
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 2de trimester 2018
Neemt akte:
- van het hergroepering Interga, Interelec, Sibelga en Interfin en de registratie van de
nieuwe boekwaarden van de aandelen op de activa van de balans
- dat de intercommunale van de Zenne ontbonden werd, van de fusie van de BIWD
door overneming van de BrIS, dat de BIWM VIVAQUA geworden is, dat BIWD
HYDROBRU geworden is en van de fusie van VIVAQUA door overneming van
HYDROBRU
- van de fusie van de cvba Le Foyer Saint-Gillois door overneming van de nv Le
Foyer Forestois en de registratie van de nieuwe boekwaarden van de aandelen op de
activa van de balans
Keurt de dadingsovereenkomst met Audi en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(GOB) goed
Keurt de afwijking voor de wekelijkse sluitingsdagen voor het jaar 2019 goed
Keurt de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en de VZW
"Mission Locale de Forest" goed in het kader van de openbare netheid en de
graffitiverwijdering
Stelt aan IRISNET voor de installatie van informaticamateriaal
Stelt aan CIBG voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel voor tablets
Stelt aan CIBG voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel voor de
vervanging van een server
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de renovatie van het dak van de stookplaats van de school 9
- de rechtzettingsbericht voor de bouw van een nieuwe school (Divercity site)
Keurt de gebruiksovereenkomst voor het zwembad Victor Boin voor de Vorstse
gemeentescholen voor het schooljaar 2018-2019 goed
Keurt de wijziging van het reglement betreffende de inschrijvingen van de leerlingen
in het gewone Franstalige gemeentelijke onderwijs goed
Neemt akte van de resultatenrekening van het dienstjaar 2017 en van de balans van de
vzw « La Famille Forestoise »
Keurt de Domein- en openbaredienstenconcessie voor het beheer en de uitbating van
de restaurantruimte van het CENTR’AL-complex goed
Keurt een motie betreffende de Opsluiting van Minderjarige Vreemdelingen goed
Kent 6 pensioenen toe
Zet 1 agent in stage
Kent 12 verloven toe
Zet 4 agenten in disponibiliteit
Kent 8 loopbaanonderbrekkingen toe
Zet 1 leraar in disponibiliteit
Neemt akte van 2 ontslagen
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar residentieel seminarie van 7 november
tot 9 november 2018 en tijdens haar verlof van 1 februari tot 15 februari 2019

