
 
Besluiten van de gemeenteraad van 17 november 2020 

 

De Raad, 

 

• Neemt kennis van een politieverordening 

• Hoort 3 interpellaties van het publiek 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop en onderhoud van twee defibrillatoren voor CENTR’AL 

- het Masterplan ‘Vorst aan de Zenne’ 

- de Operatie 2.1 “Heropleving van de wijk door de ontwikkeling van de 

Drukkerijsite”: Herinrichting van een loods op de Drukkerijsite” 

- de Boekenwagens voor de Franstalige en de Nederlandstalige bibliotheek 

- de huur, de installatie en de demontage van prefablokalen van de Bempt 

- de dringende werken aan de verwarmingsketel van de St-Augustinuskerk, Hoogte 

Honderdplein 100 in 1190 Vorst (art. 249): vervanging van het verwarmingselement 

van de hoofdgenerator 

- de levering van materiaal in metaal 

- het onderhoud en de herstelling van de waterontharders van de gemeentegebouwen 

en levering van het nodige zout voor elke ontharder 

- de Juridische raadpleging en advies 

- de dringende interventie inzake de technische installatie van de Sint-Denijskerk 

• Keurt het aanhangsel 1 bij de overeenkomst voor gebruik ter bede van het gebouw 

gelegen Van Volxemlaan 400-402 goed 

• Keurt de aankoop van informaticamateriaal voor de goede werking van de diensten en 

hun integratie in het gemeentelijk informaticapark goed 

• Keurt de extra uitbreiding van het breedbandconnectiesysteem voor de 

gemeentescholen goed 

• Keurt het belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in 

een zaal die meer dan 500 personen kan onthalen waarvan de uitbaters zich ertoe 

verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteiten te beperken 

goed 

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

• Keurt het retributiereglement voor het gebruik van de gemeentelijke installaties en 

omnisportzalen goed 

• Keurt de wijziging van het huishoudelijk Reglement van het Sportcomplex van de 

Bempt goed 

• Keurt het consultatiereglement voor het afsluiten van leningen voor de financiering 

van de investeringsuitgaven van de buitengewone dienst van de begroting van het 

dienstjaar 2020 goed 

• Keurt het bijvoegsel 01 van de tijdelijke gebruiksovereenkomst met de vzw 

Burgerplatform voor Steun aan Vluchtelingen goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de renovatie van het stooklokaal van het technisch centrum 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project 'Begeleide 

voetgangers- en fietsersrijen' met de school Saint-Antoine goed 

• Keurt de Overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor de installatie van fietsstallingen goed 

• Neemt akte van de vacant verklaringen vanaf 1 januari 2021 



• Hoort 2 interpellaties, 10 mondelinge vragen en 1 actualiteitsvraag van 

gemeenteraadsleden 

 

 

 

 


