
 
Besluiten van de gemeenteraad van 10 september 2019 

 

De Raad, 

 

• Hoort 1 interpellatie van het publiek 

• Duid 5 agenten-vaststeller aan 

• Keurt het protocolakkoord voor de totstandbrenging van een Opdrachtcentrale 

betreffende BKP voor de publieke ruimte van het Kanaalgebied van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de goedkeuring aan aanhangsel 2 van de opdracht voor diensten m.b.t. de opdracht 

van projectontwerper voor operatie 2C van het Duurzaam Wijkcontract Albert, nl. 

'Renovatie van het kinderdagverblijf 'La Ruche' en verhoging van de 

opvangcapaciteit' 

- de uitvoering van aanvullende studies in het kader van de saneringswerken aan de 

‘Neerstalle-Ververij’-site 

- de goedkeuring aan aanhangsel nr. 2 van de opdracht ‘Marconipool: Opdracht van 

projectontwerper voor de bouw van een nieuw buurthuis en heraanleg van 

recreatieve en landschappelijke ruimten’, met het oog op het opvangen van de 

vertraging in de werkzaamheden 

- de aankoop van "identiteitskaart"-lezers 

- de aankoop van een professionele vaatwasser en stemt in met de uitgave 

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

Bempt en Glasblazerij 

- de restauratie van het paviljoen Joséphine in het Jacques Brelpark 

- de aanplanting van nieuwe bomen in de parken en de vervanging van de dode 

bomen langs de weg 

- het vellen en snoeien van bomen 

- de vervanging van verschillende benodigdheden voor de dienst Plantsoenen en de 

begraafplaats 

- de aankoop van fietscomputers 

- de zware interventies aan de synthetische terreinen op de Bempt 

- de aankoop van Orangeriebakken 

- de aankoop van een tractor-zitmaaier 

- de wegmarkeringen 

- de herstelling van de wegen op het kerkhof van Vorst 

• Keurt de herziening van de overeenkomst voor gebruik ter bede van het gebouw 

gelegen Van Volxemlaan 400-402 goed 

• Keurt het tweede aanhangsel bij het protocolakkoord voorgelegd door BELIRIS voor 

de operatie 1G ‘Aanleg van het Albertplein en verbindingen met de verkeerswegen’ 

naar 3C ‘Renovatie van de weg en de voetpaden van de Vanden Corputstraat’ goed 

• Keurt de erfpachtovereenkomst van terbeschikkingstelling van toepassing op de 

terbeschikkingstelling aan Sibelga, van een lokaal van 12 m² op niveau -1 van het 

complex Centr’Al, gelegen te Vorst in de Besmelaan 129-131 goed 

• Koopt informaticamateriaal voor de goede werking van de diensten en hun integratie 

in het gemeentelijk informaticapark aan 



• Neemt kennis van het feit dat de huwelijken op zaterdag 21 september 2019 

voltrokken zullen worden in het gebouw achteraan op de Kraft-site, Sint-Denijsstraat, 

14 

• Geeft een advies i.v.m. 4 rekeningen en 2 begrotingen van kerkfabrieken 

• Voert zeven rechterlijke uitspraken in het nadeel van de gemeente 

• Verlengt de overeenkomsten voor het ‘in concessie geven van de markten, kermissen 

en rommelmarkten van de Gemeente Vorst’ en het ‘in concessie geven van een nieuwe 

voedings-, bloemen- en ambachtenmarkt op dinsdagnamiddag op het Sint-Denijsplein 

en -voorplein’ 

• Geeft toestemming aan het schepencollege om afstand te doen van het aanhangige 

geding voor het Hof van Beroep van Brussel, ingeschreven onder rolnummer 

2015/AF/41, betreffende de belasting op de vertoningen en vermakelijkheden en, in 

het bijzonder, de aanslagbiljetten verstuurd op 13 maart 2012 door de Gemeente Vorst 

aan de BVBA GREENHOUSE TALENT 

• Geeft toestemming aan het schepencollege om afstand te doen van het aanhangige 

geding voor het Hof van Beroep van Brussel, ingeschreven onder rolnummer 

2013/AF/153, betreffende de belasting op de vertoningen en vermakelijkheden en, in 

het bijzonder, de aanslagbiljetten verstuurd op 8 september 2010 door de Gemeente 

Vorst aan de BVBA GREENHOUSE TALENT 

• Staat het college van burgemeester en schepenen toe beroep aan te tekenen tegen het 

vonnis van 13 december 2018 gewezen door de 32e kamer van de Franstalige 

Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (AR 16/2777/A) in het geschil tussen de 

gemeente Vorst en de N.V. ORANGE BELGIUM (voorheen N.V. MOBISTAR) 

• Keurt de overeenkomst te sluiten met de school IEHS, het tijdelijke 

gebruiksovereenkomst van het gebouw gelegen te Vorst, Van Volxemlaan 400-402 

goed 

• Keurt de tijdelijke gebruiksovereenkomst te sluiten met de vzw Burgerplatform voor 

Steun aan de Vluchtelingen, van het gebouw gelegen te Vorst, Van Volxemlaan 402 

goed 

• Keurt het retributiereglement op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare 

weg goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor de veiligheidsvoorzieningen – Programma 

2019 (3 percelen) 

• Neemt akte van de vacant verklaringen voor het schooljaar 2019/2020 

• Keurt het reglement betreffende de inschrijvingen van de leerlingen in het gewone 

Franstalige gemeentelijke onderwijs goed 

• Keurt de overeenkomst van tijdelijke kosteloze terbeschikkingstelling van de drie 

appartementen op het Sint-Denijsplein 7, 2e verdieping en 3e verdieping goed 

• Keurt de herziening van de kennisgeving aan de Raad voor de levering van werktuigen 

voor de Huisvestingsdienst goed 

• Keurt de volledige overdracht van de subsidie aan de politiezone inbegrepen in het 

aandeel van de gemeente goed 

• Keurt het schoolreglement GBS De Puzzel & GBS De Wereldbrug goed 

• Keurt de vervanging van een vertegenwoordiger in het beheerscomité in Spectrum 

goed 

• Hoort 5 interpellaties, 1 motie en 6 mondelingen vragen van gemeenteraadsleden 

• Neemt akte van een ontslag 

• Kent 8 pensioenen toe 

• Draagt een kasvoorschot over 

• Keurt een financiële transactie goed 

 

 

 


