
 

Besluiten van de Gemeenteraad van 6 mei 2014 

 

De Raad, 

 Wijzigt het werkliedenkader, het arbeidsreglement, het geldelijk statuut en het 

verlofreglement 

 Verduidelijkt de taalvoorwaarden voor de gemeentesecretaris 

 Neemt kennis van de verkoop van het gebouw gelegen Berthelotstraat 16-18 

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

 De installatie van redundantie van het wireless netwerk 

 De installatie van actieve informatica uitrusting 

 De opdrachten voor de aankoop van beveiligde kasten en zoutkarren 

 De opdracht voor geldtransport 

 De levering van een verwarmingsketel 

 De asbestverwijdering in de overdekte speelplaats van school 3 

 De uitbreiding van de opdracht voor het plaatsen van een waterdichtingsmembraan  

 De aanpassing van het hellend vlak voor personen met beperkte mobiliteit 

 De levering van een dorpelbrug 

 De bijkomende diensten voor de studie- en uitvoeringsopdracht voor een 

ontwikkelingsschema voor het terrein “ Chant des Grenouilles  en omgeving” 

 De voorafgaande studie en de programmatische en budgettaire haalbaarheid voor de Abdij 

van Vorst 

 Keurt goed : 

 De voorlopige statuten en overeenkomst van aandeelhouders voor de Gefusioneerde 

vastgoedmaatschappij 

 Het strategisch Veiligheids-en preventieplan 2014-2017 voor de periode van 1 juli tot 31 

december 2013 

 De huurovereenkomst voor het gebouw Schaatsstraat, 30 

 Het akkoordprotocol tussen de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

omtrent de samenwerking voor het opzetten van Opdrachtencentrales 

 Een begrotingswijziging voor de functie “sport” 

 De gunningswijze voor de opdracht van materiaal voor de verkiezingen 

 Het beheersplan voor DIVERCITY 

 Het beheersplan voor het Dag-en Verzorgingscentrum voor bejaarden DIVERCITY 

 Keurt goed : 

 het toewijzingsreglement voor de gemeentewoningen  

 de overeenkomst met Atrium  



 Geeft advies voor een rekening 2012, begroting 2014 en een rekening 2013  van 

Kerkfabrieken 

 Duidt het Centrum voor Informatica voor het Brussels gewest aan voor de aankoop van 

Informaticamaterieel 

 Verklaart betrekkingen vacant voor het schooljaar 2014-2015 voor de muziekacademie 

 Aanvaardt een transactie  

 Neemt kennis van het feit dat de huwelijken vanaf 1 juni 2014 in het kasteel van de Abdij 

zullen voltrokken worden 

 Geeft zijn akkoord voor een aanhangsel aan de overeenkomst  met GIAL 

 Neemt kennis van de financieringswijze voor de opdracht van werken DIVERCITY 

 Neemt acte van de aanpassing van het leerlingenbegeleidingscontract  tussen de Vlaamse 

Gemeenschap en de twee Nederlandstalige scholen van Vorst 

 Bekrachtigt de overeenkomst tussen de Gemeente en Bibnet 

 Wijzigt de gewone subsidies die beschikbaar zijn op artikel 7622/332-02 

 Hoort twee interpellaties in openbare zitting en een interpellatie in gesloten zitting 

 Vervangt de wd. Gemeentesecretaris 

 Stelt 4 onderwijzers aan 

 Neemt acte van het ontslag van een vast benoemde schooldirectrice 

 Stelt een gedeelte van de beheerders van de Gefusioneerde Vastgoedmaatschappij aan  

   

 

  

 

 

 


