
 
Besluiten van de gemeenteraad van 12 november 2019 

 

De Raad, 

 

• Voegt aan het Geldelijk Statuut, Afdeling II, een artikel met betrekking tot de 

‘voordelen in natura’ toe 

• Keurt de wijziging van het arbeidsreglement betreffende ‘telewerken’ goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- het project van onteigening volgend op de resultaten van het openbaar onderzoek 

voor de tweeoeverspark en sportpark van het station Vorst-Oost (151p) 

- de aanstelling van een multidisciplinair team handelend in de hoedanigheid van 

projectontwerper voor de heraanleg van de openbare ruimten van het hart van Vorst, 

aanhangsel 1: uitbreiding van de bestudeerde opdracht van verbreding van de brug 

van de Brusselsesteenweg 

- de vervanging van twee springmatten van de trampolines in de Bempt en stemt in 

met de uitgave 

- de vervanging van 4 verlichtingslampen in het Sportcentrum van de Bempt en stemt 

in met de uitgave 

- de aankoop van containers 

- de aankoop van een vrachtwagen uitgerust met een laadbak en een sproeisysteem 

- de aankoop van een tractor-zitmaaier 

- de verlichting 2019, vernieuwing van het elektriciteitsnet, van de draagkabels en de 

led-lichtmotieven (verschillende plaatsen) 

• Schrap het project van onteigening naar aanleiding van de resultaten van het openbaar 

onderzoek voor de tweeoeverspark en sportpark van het station Vorst-Oost (151n) 

• Keurt de uitgave voor de aanpassingswerken aan gebouwen in uitvoering goed 

• Keurt de overeenkomst van een subsidie van de MIVB goed 

• Keurt de programmawijziging nr.1 van meerjarenprgramma 2017-2020 goed 

• Keurt de aanstelling van het CIBG en GIAL voor de aankoop van informatica- en 

telefoniematerieel goed 

• Keurt de overeenkomst voor het opstarten van gymnastiek voor senioren goed 

• Geeft een advies i.v.m. 1 begroting van kerkfabrieken 

• Geeft toestemming aan het college om een voor het vredegerecht van Vorst 

aanhangige geschil af te sluiten 

• Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een subsidie voor de 

organisatie van sensibiliseringsacties die verband houden met mobiliteit goed 

• Keurt de herziening van de werking van de thuisopvangdienst voor zieke kinderen en 

van het HR betreffende de thuisopvangdienst voor zieke kinderen goed 

• Keurt de overeenkomst met de SEMU goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de gedeeltelijke renovatiewerken in school 13 "les Marronniers" 

• Keurt de overeenkomst SEMU goed 

• Keurt de overeenkomst met de VZW “Mission Locale de Forest” goed 

• Keurt de overeenkomst van graffitiverwijdering goed 

• Keurt de overeenkomst met de vzw “Schola ULB” goed 



• Keurt het cultuurbeleidsplan en de samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie goed 

• Hoort 4 interpellaties en 8 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 

• Duidt een gemeentelijke agent-vaststeller aan om inbreuken vast te stellen op de 

bepalingen van het Algemeen Politiereglement 

• Keurt 1 motie goed 

• Keurt de hernieuwing van de GOC voor de kinderen goed 

• Kent 6 pensioenen toe 

• Keurt een dadingsovereenkomst voor een lid van het gesubsidieerd onderwijzend 

personeel goed 

 

 

 

 

 


