
 

 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 28 maart 2017 

 

De Raad, 

 

 Hoort 1 interpellatie van de inwoners 

 Neemt akte van de verschillende richtlijnen voor de bescherming van informatie 

 Neemt akte van de beslissingen van het college voor de: 

- aankoop van een softwareprogramma voor vastgoedbeheer 

 Keurt het volledige bedrag goed voor aankoop van een geheel van kantoren en 

opslagplaats om er 14 woningen te realiseren 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de uniformen voor de gemeenschapswachten 

- de huur van waterkoelers met installatie- en onderhoudsdiensten 

- het geldtransport 

- de levering van kleine onderhoudsbenodigdheden 

- het wettelijk toezicht van de installaties van de gemeentegebouwen 2017-2019 

- de asbestverwijdering aan de binnenkant van het Gemeentehuis 

- de herziening van de raming voor de studie- en begeleidingsopdracht van de 

heraanleg van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij: Vaste schijf (Fase 1: 

hydrologische en landschappelijke studie en Fase 2: gedetailleerde studie – 

voorontwerp) en Voorwaardelijke schijf (Fase 3: heraanleg van de openbare ruimten) 

- de aankoop van bestelwagens 

- de aankoop van een compacte veegmachine 

- de aanmaak van pictogrammen, visuals, een gestileerde kaart en folders 

- het beheersplan voor het nieuwe Buurthuis Marconi en de recreatieve en 

landschappelijke ruimten op het binnenterrein van het huizenblok 

- het plaatsen van de gasleiding en de elektrische leidingen voor de toekomstige 

Nederlandstalige school « De Puzzel » 

 Wijzigt het belasting reglement op de afgifte van administratieve documenten 

 Koop een SQL server aan 

 Keurt de overeenkomst Atout Projet vzw 2017-2019 goed en verhoogt de financiële 

tussenkomst van de gemeente Vorst 

 Keurt de verlenging van overeenkomst van lastenverdeling voor het lokaal gelegen 

Victor Rousseaulaan 300 met de vzw Dynamo goed 

 Keurt de gebruiksrechtovereenkomst met de vzw Centenaire voor het lokaal gelegen 

Victor Rousseaulaan 300 goed 

 Keurt twee overeenkomsten in toepassing van de ordonnantie van 13 februari 2003 

goed 

 Keurt de overeenkomst voor de delegatie van het bouwheerschap aan de BGHM voor 

de bouw van 12 sociale woningen waarvan 2 voor PBM's goed 

 Bekrachtigt de voordracht door het beheersorgaan van de Nederlandstalige openbare 

bibliotheek 

 Geeft toestemming aan het college om een rechtsvordering in te stellen in het kader 

van de uitzettingsprocedure die moet worden ingeleid volgend op de illegale bezetting 

van de woningen die momenteel gerenoveerd worden, Sint-Denijsplein 6/7/8 



 Hoort twee interpellaties van gemeenteraadsleden 

 Zet 6 agenten in disponibiliteit 

 Kent 3 pensioenen toe 

 Kent 1 begrafenisvergoeding toe 

 Keurt 1 schadeloosstelling ten gevolge van een overlijden wegen beroepsziekte goed 

 Laat 1 agent toe tot de stage 

 Kent 3 verloven toe 

 Kent 5 loopbaanonderbrekkingen toe 

 Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof 

 Vervangt 2 mandaten 

 

 


