Besluiten van de gemeenteraad van 26 januari 2016
De Raad,

















Keurt goed: de voorwaarden van het model van het huurcontract voor het appartement
gelegen Zamanlaan 56 / 2
Keurt goed: de erfpachtovereenkomst voor het gebouw Guillaume Van Haelenlaan 54
Keurt goed: het charter van openbare netheid voor het voederen van zwerfkatten
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor de:
- aankoop van fototoestellen en videocamera
- aankoop van signalisatie en weguitrustingen
- aankoop van kettingzagen, bladblazers, onkruidschraper, houtsplitter, enz.
- aankoop van meubilair en diverse uitrustingen voor bibliotheken
- aanpassing van de nieuwe visuele identiteit van de Franstalige bibliotheek aan
verschillende communicatiedragers
- plaatsing van een elektriciteitsmeter en van een gasmeter in het kinderdagverblijf,
Familielaan
- Studie en testen voor de verlichting van het gemeentehuis
- vernieuwing van de weg van het Constantin Meunierplein
- diverse elektriciteitswerken (Volledige renovatie van de elektriciteit in het centrum
S.P.S.E., Van Volxemlaan 170-176)
- isolatie van de puntgevel, Belgradostraat 78
- renovatiewerken van de stookruimte in school 11B, de Fierlanstraat 35 te 1190 Vorst
- huur en installatie van de prefab-lokalen op de speelplaats van school 3
Timmermanstraat, 53/55 en instemming van de uitgave
- aankoop van machines en van exploitatiematerieel en uitrusting « Aankoop van
verduisterende vensterbekleding voor de school Les Marronniers »
- tussenkomst voor de herstelling van de liften en van het hefplatform van de Brass
- restauratie en renovatie van het Gemeentehuis, fase 1: buitengeheel
Keurt goed: het jaarlijkse actieplan 2015-2016 evenals het LCK-programma 20162021
Geeft een advies i.v.m. een begroting van een kerkfabriek
Stemt in met de uitgave voor de herstelling van de liften en onderhoud van het
brandblussysteem voor de Brass
Keurt goed: het samenwerkingscontract tussen de projectdrager en de partners in het
kader van de projectoproep betreffende de preventie van schoolverzuim
Keurt goed: de subsidieovereenkomst met de vzw Entraide et Culture
Stemt in met de uitgave voor de vervanging van de hoogspanningscabine op de Bempt
Hoort een interpellatie van de gemeenteraadsleden
Kent 1 rustpensioen toe
Kent 1 loopbaanonderbreking toe
Benoemt 1 arbeider
Stelt 22 onderwijzeres aan

