
 
Besluiten van de gemeenteraad van 17 maart 2020 

 

De Raad, 

 

• Neemt kennis van het Burgemeestersbesluit van 19 februari 2020 

• Keurt de nieuwe datum van inwerkingtreding van de algemeen politiereglement goed 

• Valideert een bemiddelingsovereenkomst voor de gemengde inbreuken en inbreuken 

betreffende het stilstaan en het parkeren 

• Valideert protocolakkoorden met het parket betreffende de behandeling van gemengde 

inbreuken begaan door meerderjarigen en minderjarigen 

• Keurt een wijziging van het geldelijk statuut goed 

• Keurt de subsidieovereenkomst voor de investering in het Nederlandstalig onderwijs 

in Brussel goed 

• Keurt de financieringsovereenkomst betreffende de realisatie van nieuwe woningen in 

de Belgradostraat 74 goed 

• Keurt de herziening van de uitgave voor de aanpassingswerken aan gebouwen in 

uitvoering goed 

• Keurt de subsidiëringsovereenkomst met de MIVB voor de herinrichting van de 

gemeentelijke infrastructuur 'Les Bout’chics' goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop van informaticamateriaal ter vervanging van gestolen materiaal na 

inbraak en stemt in met de uitgave 

- de aankoop van 12 biometrische packs voor de bevolkingsdienst 

- de herinrichting van de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek (2019-F-018) 

- de aankoop van medische toestellen (2019-F-56) 

- de aankoop van herbruikbare bekers en fluitglazen (2019-F-061) 

- de aankoop van sondethermometers (2019-F-063) 

- de aankoop van materiaal in roestvrij staal (2019-F-059) 

- de aankoop van kantoormeubilair en bijhorend meubilair (2019-F-077) 

- de aankoop van borden (2019-F-066) 

- de aankoop van huishoudtoestellen (2019-F-064 

- de meubilair en diverse bibliotheekuitrustingen (2019-F-057) 

- de aankoop van buitenmeubilair voor de scholen  (2019-F-078 

- de aankoop van vuilnisbakken en vuilniszakhouders (2019-F-083) 

- de aankoop van industriële huishoudtoestellen (2019-F-082) 

- de aankoop van divers materiaal voor kinderdagverblijven (2019-F-081) 

- de dringende aankoop van een lader voor orthoscoop (2019-F-084) 

- de aanpassing van het bedrag van de erelonen van het architectenbureau Origin, dat 

gekoppeld is aan de evolutie van het globale bedrag van de renovatie- en 

inrichtingswerken van het Gemeentehuis 

- de restauratie en renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase II: binnenschil 

- de restauratie en renovatie van de Sint-Augustinuskerk - Gesplitste opdracht: vast 

gedeelte: voorafgaande studies en voorontwerp, voorwaardelijk gedeelte: opdracht 

van projectontwerper 

- de restauratie en renovatie van de Sint-Augustinuskerk 

- de renovatiewerken van het kinderdagverblijf 'Le Bercail’ Fase III 

- de Bertelsonstadion en omgeving: Haalbaarheidsstudie en opdracht van 

projectontwerper 



- de herinrichting van de speelplaats van school 9 

- de renovatie van sanitaire voorzieningen van school 11B, perceel 2 (fase 2) 

- de haalbaarheidsstudie en opdracht van projectontwerper voor Bertelsonstadion en 

omgeving 

- de installatie van een nieuwe overdekte speelplaats in school 13 

- de verlichting 2019: Vernieuwing van het elektriciteitsnet, van de draagkabels en 

van de led-lichtmotieven (verschillende plekken) 

- de vernieuwing van de werpcirkel in het Bertelsonstadion 

- de risicoanalyse en technische studie van de bliksemafleider van het Sint 

Augustinuskerk 

- de studie en testen van de verlichting van het Sint Augustinuskerk 

- de uitbreiding van de hekken op de Bempt 

- de erelonen architectenbureau, studie nieuwbouw De Puzzel, bijkomende schijf 

- de studie- en begeleidingsopdracht voor de heraanleg van de wegen Kersbeek, 

Bempt en Glasblazerij 

- de levering en vervanging van gasleidingen, Belgradostraat 78 

- de reparatie en afwerking van woning 14, Luikstraat 62 

• Keurt het aanhangsel bij het raamcontract “afgeleide producten voor rechtspersonen” 

goed 

• Staat 1 voorlopige twaalfde toe voor het boekjaar 2020 

• Keurt de dadingsovereenkomst met de vennootschap Mireille goed 

• Stemt in met de arresten van de 6e Franstalige kamer van het Hof van Beroep van 

Brussel in de zaak met Telenet Group NV 

• Keurt het tijdelijk gebruik van onbepaalde duur en zonder vergoeding met de vzw 

GoodPlanet Belgium goed (Tiny Forest) 

• Keurt het tijdelijk gebruik van bepaalde duur van de schuilplaats-drankgelegenheid 

Villalaan 80 goed 

• Keurt de overeenkomst tot regeling van de modaliteiten van de terbeschikkingstelling 

aan de begunstigde van een subsidie van het Gewest voor een bedrag van 22.500 € 

goed 

• Keurt de overeenkomst ter bestrijding van schoolverzuim voor het jaar 2020 goed 

• Keurt de overeenkomst Strategisch veiligheids- en preventieplan voor de periode van 

01/01/2020 tot 31/12/2020 goed 

• Keurt de nieuwe samenwerkingsafspraken tussen de gemeentescholen en het Centrum 

voor Leerlingenbegeleiding (VGC/N-Brussel) goed 

• Kent 1 pensioen toe 

• Kent 1 loopbaanonderbreking toe 

• Zet 1 leraar in disponibiliteit 

• Stelt 2 leraren aan 

• Benoemt 3 leraren 

 

 

 


