Besluiten van de gemeenteraad van 23 februari 2016
De Raad,


















Keurt goed: de wijziging van de statuten van de Intercommunale Coöperatieve
Vennootschap voor Crematie
Keurt goed: de subsidieovereenkomst voor het jaar 2015 met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Brussels preventie- en buurtbeleid
Keurt goed: het reglement waarin de verplichtingen worden verduidelijkt voor
rekening van de aanvragers van klimplanten op de gevel, van bakken langs de weg en
van adoptie van boomvoeten
Wijzigt het retributiereglement van het tarief van maaltijden en drank voor de senioren
Keurt goed: de retributie betreffende de opvang in de academie voor muziek, dans en
woordkunsten
Wijzigt het gemeentelijke tariefreglement van de terreinconcessies op het kerkhof
Machtigt het college te berusten in het vonnis van 17 november 2015 van de
Vrederechter van het kanton Vorst in de zaak tussen de gemeente Vorst en het Sociaal
Verhuurkantoor ‘Wijken’ vzw
Neemt kennis van de beslissingen van het College voor de:
- restauratie en renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase 1: buitenschil Perceel 2 (glas-in-loodramen)
- renovatie van de klaslokalen van de speelplaats op de kelderverdieping van school 9
– Aanhangsel 1 en 2
- de uitvoering van de beschermingsmaatregelen voor het Paviljoen Joséphine
- stabiliteits- en rioleringswerken voor school 12
- renovatie van daken van school Arc-en-Ciel
- restauratie en renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase 1: buitenschil –
Perceel 1 (GEVELS, DAKEN, SCHRIJNWERK (BUITEN Glas-in-lood ramen))
Stemt in met de uitgave voor Fase I Stabiliteitsaudit en Fase II Opdracht van
projectontwerper voor school 3
Keurt goed: de dadingsovereenkomst met de bvba Atelier du Sablon
Keurt goed: programmawijziging nr. 1van het Duurzaam Wijkcontract Abdij
Legt de lastvoorwaarden vast van de aanstelling van een multidisciplinair team met
het oog op de renovering van de site van de Abdij van Vorst en haar volledige
reconversie tot culturele pool
Hoort een interpellatie van een gemeenteraadslid
Benoemt 1 agent
Bevordert 1 arbeider
Laat 1 arbeider toe tot de stage

