Besluiten gemeenteraad van 30 juni 2015

De raad,

























Hoort 2 interpellaties van het publiek
Keurt goed:
Een samenwerkingsprotocol tussen het FAVV en Brulabo
Een overeenkomst met de vzw TRANSIT
Het akkoord van de Burgemeesters i.v.m. de dag “zonderauto mobiel in de stad”
De verhoging van de financiële tussenkomst voor Atout Projet
Het invoeren van een premie aan de eigenaars die wonen in de perimeter van het
wijkcontract abdij die wensen gebruik te maken van de begeleidingsdienst “overstromingen”
Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen i.v.m.:
De aankoop van
Schoolmeubilair
Schoolborden
Vaatwerk
Bedden en matrassen
Veiligheidsvoorzieningen
Markeringen-programma 2015
De inrichting van de omgeving rond de modulaire paviljoenen op de Bempt
De vervanging van een inbraakalarm in de Nederlandstalige bibliotheek
De verwijdering van oude monumenten van de begraafplaats
De renovatie van het dak van het kinderdagverblijf “ Les Marmots”
De verhuizing van de piano van de muziekacademie
Keurt goed:
Het RIO van verschillende sportinfrastructuren
Sluit de jaarrekeningen 2014 voorlopig af
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 4de trimester 2014
Legt de lastenvoorwaarden vast van
De opdracht voor leningen van investeringsuitgaven
De levering en plaatsing van prefab-lokalen voor een tijdelijk kinderdagverblijf
Der renovatie van daken op het kerkhof
De aanduiding van een multidisciplinair team dat handelt in de hoedanigheid van
“projectontwerper” met als doel het project “ Watertraject” uit te werken

 Duidt het CIBHG voor de aankoop van informaticamateriaal
 Geeft het college de toelating om toe te stemmen met een gerechtelijke beslissing en om
een gerechtelijke procedure op te starten
 Beslist om twee percelen aan te kopen ten algemenen nutte
 Verklaart plaatsten vacant voor vaste benoeming in het Nederlandstalig onderwijs
 Kent 1 pensioen en 1 overlevingspensioen toe
 Zet 2 agenten in disponibiliteit
 Stelt 1 directrice en 4 onderwijzeressen aan ten tijdelijke titel
 Laat 1 agent toe tot de stage
 Bevordert 1 agent
 Benoemt de directeur der werken in vast verband
 Stelt gemeentelijke agenten en agenten van en agenten van Net Brussel aan conform artikel
21 van de wet van 24 juni 2013
 Legt een tuchtstraf op

