
 

 

Besluiten gemeenteraad 15 september 2015 

De Raad, 

 Hoort 1 interpellatie van het publiek 

 Stemt 1 motie 

 Neemt akte van de beslissingen van het college i.v.m.: 

 De verhuis van de dienst buitenschoolse activiteiten  

 de aankoop van meubilair en materiaal voor de “ Marmots” 

 De vernieuwing van de openbare verlichting voor de heraanleg van het Maconipark 

 Het verplaatsen van een WI-Fi antenne 

 De vervanging van de hoogspanningscabine in de Bempt 

 Wijzigt het arbeidsreglement ( telewerken en geolocalisatiesysteem) en het geldelijk statuut 

 Sluit een contract af met de NMBS i.v.m.de Go en Rail Passen  

 Keurt goed : 

 Een reglement i.v.m.de bemiddeling en de gemeenschapsdienst 

 Een gebruiksovereenkomst met 

 het Buurthuis Sint-Antonius 

 De vzw Community land Trust Brussel 

 Een type-overeenkomst met Sibelga voor de terbeschikkingstelling van elektriciteitskasten   

 Een huurovereenkomst met Audi Brussels 

 Een overeenkomst voor de overdracht van verkeerslichten aan het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 Een overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Cambio en ZEN Car 

 Een reglement i.v.m.de uitdrijvingen 

 De verlenging van een overeenkomst met de Lokale Missie van Vorst 

 Een overeenkomst met spullenhulp 

 Een wijziging van het driejaarlijks investeringsplan 2013-2015 

 Een overeenkomst met Sint-Gillis i.v.m. de terbeschikkingstelling van lokale voor de dienst “ 

gezondheidszorg op school” ( SPSE) 

 De wijziging van het RIO van de centra voor kleine kinderen en de dienst toezicht van zieke 

kinderen 

 De gebruiksovereenkomsten voor de “ Openbare Computer Ruimte” en de “Projectruimte” 

van de derde verdieping van het Jobhuis 

 Het reglement van toepassing op de installatie van klimplanten op de gevels Vanden 

Corputstraat 



 De gebruiksovereenkomst van de Jeugd Informatie Ruimte Victor Rousseaulaan 

 Aanhangsel 3 van de opdracht van projectontwerper voor de bouw van een complex mat 

buurtvoorzieningen DIVERCITY 

 Een overeenkomst voor het vedelen van lasten met de vzw Dynamo   

 Het retributiereglement en het reglement van inwendige orde van de Franstalige bibliotheek 

 Neemt akte van  

 De rekeningen 2013 van “Forest, Centre Culturel” 

  De resultatenrekening en de balans 2014 van de vzw “La famille Forestoise” 

 Een tekort in de gemeentekas 

 Betaalt een verwarmingsketel terug aan het SVK  Wijken 

 Neemt kennis van de verkoop van het gebouw gelegen Decosterstraat 115  

 Wijzigt het model van huurovereenkomst van de gemeentewoningen 

 Delegeert zijn bevoegdheid om aanvullende reglementen inzake wegverkeer vast te stellen 

aan het College van Burgemeester en Schepenen 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college i.v.m.:  

 Diverse overheidsopdrachten  

 De studie en het testen van de verlichting van het gemeentehuis  

 Het verwijderen van huiszwam in de kinderkribbe “ Les Marmots” 

 Het bijvoegsel 3 van de opdracht voor de renovatie van het gebouw gelegen Sint-Denijsstraat 

6,7,8 

 De handhaving van de opdracht van de werken fase IV in het Jacques Brel park 

 Het bijvoegsel 2 van de opdracht van projectontwerper voor de renovatie van het 

gemeentehuis 

 Het plaatsen van afsluitingen aan het rugbyterrein in de Bempt 

 Het leveren van een waterverwarmer in de Berlioz 

 Het bijvoegsel 1 van de opdracht voor coördinatie veiligheid en gezondheid van het 

gemeentehuis  

 Verschillende bijvoegsels en afrekeningen van de opdracht van werken in DIVERCITY 

 De bestelling van werken bij Sibelga voor de installatie van een elektriciteitskast  

 De bijvoegsels 1 tot 3 voor het verplaatsen van een speelplein ( Wijkcontract Vroege 

Groenten) 

 Legt de lastenvoorwaarden vast voor de opdrachten voor: 

 De aankoop van: 

 Een straatveegmachine 

 Een huisvuilverdichter 

 van een module voor de digitalisering van facturen 

 Elektriciteitswerken in verschillende gebouwen 

 De vervanging van ramen in de kinderkribbe “ les Lutins” 

 De vernieuwing van wegen op het kerkhof 

 Wijzigt de gewone en de buitengewone begroting 2015 

 Geeft advies i.v.m. 2 rekeningen en 6 begrotingen van kerkfabrieken 

 Machtigt het college om zich in cassatie te voorzien 

 Duidt firma’s aan voor de aankoop van telefoonmaterieel en voor de aanleg van telefoon-en 

internetcircuits in de scholen   



 Stelt 1 agent op rust 

 Zet 3 agenten in disponibiliteit wegens ziekte 

 Verlengt 1 stage 

 Benoemt 1 agent 

 Stelt 1 onderwijzeres aan 

 Vervangt de gemeentesecretaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


