
 
Besluiten van de gemeenteraad van 4 september 2018 

 

De Raad, 

 

• Geeft toestemming aan het College om tussen te komen in het dossier met betrekking 

tot de vluchten boven het grondgebied door vliegtuigen 

• Verlengt de huur van het terrein van de nationale maatschappij der Belgische 

spoorwegen, acht meisquare 

• Keurt de vervanging van de stookketels voor de Residentie Berlioz goed 

• Keurt het bijvoegsel van de overeenkomst voor het gedeeltelijk gebruik door de 

gemeenteschool nr. 6 

• Keurt de dadingsovereenkomst met Audi en het Gewest voor de Gemeentelijke 

percelen van het oude tracé van de Britse Tweedelegerlaan, gelegen op de site van de 

Audifabriek goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de levering en plaatsing van een nieuwe deurtelefooninstallatie voor het gebouw in 

de Belgradostraat 84 

- het schoolmeubilair 

- de levering en plaatsing van hoek- en deurbeschermers 

- de levering van klassieke huishoudtoestellen 

- de aankoop van een fornuis voor het gemeentelijke kinderdagverblijf ‘Les p’tits 

Matelots’ en stemt in met de uitgave 

- de herstelling van de weg en van de voetpaden Sint-Denijsplein 

- de inrichtingswerken op verschillende speelpleinen, beveiliging en vervanging van 

de huidige speeltoestellen 

- de vernieuwing van de hekken 

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

bomen langs de weg 

- de aankoop van een Dumper 

- weguitrusting 

- wegbeveiliging 

- de aankoop van voertuigen 

- de levering en plaatsing van kasten en kabels voor de eindejaarsverlichting 

- de sonderingen en stabiliteitsmetingen voor de Brass 

- de zware interventies aan de synthetische terreinen 

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

- het vellen en snoeien van bomen 

- de opdracht voor advies en projectontwerper voor school 3 

- de vervanging van verschillende benodigdheden voor de dienst Plantsoenen 

- de renovatie van de buitenschil van het gebouw achteraan van school 3 

- de zware interventies aan de gemeentelijke speelpleinen 

- de inrichtingswerken voor het kinderdagverblijf “Le Bercail” 

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



• Keurt de bijakte bij de overeenkomst van aansluiting bij de aankoopcentrale 

«Parkeeragentschap - Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp levering, 

installatie en onderhoud van fietsstallingsvoorzieningen» goed 

• Treedt toe tot de “opdrachtencentrale voor de levering van toestellen voor de meting, 

de weergave en de registratie van geluidsniveaus” 

• Keurt de leningen voor de financiering van investeringsuitgaven voorzien in de 

begroting 2018 goed 

• Keurt de overeenkomst opgesteld tussen de Gemeente Vorst en de intercommunale 

Vivaqua betreffende de studie van het regennetwerk Bempt goed 

• Keurt de overeenkomst opgesteld tussen de gemeente Vorst en de intercommunale 

Vivaqua betreffende de studie van het regennetwerk Leybeek goed 

• Geeft een advies i.v.m. 2 begrotingen en 1 rekening van kerkfabrieken 

• Geeft een gunstig advies voor de plaatsing van tijdelijke vaste camera’s op openbare 

plekken gelegen op het grondgebied van de gemeente Vorst 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de renovatiewerken van het kinderdagverblijf “Le Bercail” 

- de aanleg van de wegen Kersbeek, Bempt en Glasblazerij 

- school "De Puzzel": bouw van een nieuwe school (Divercity site) 

- de vervanging van ramen in verschillende gemeentegebouwen 

- de haalbaarheidsstudie en opdracht van projectontwerper voor de Bertelsonstadion 

en omgeving 

- de heraanleg van de randen van het station Vorst-Oost en de heropleving van de 

openbare ruimte op de verkeersader ‘Rousseau – Vanpé – Sint-Denijs – Dries – 

Water’ 

- de bouw van een kinderopvangstructuur met 56 plaatsen 

• Keurt de gebruiksovereenkomst van het zwembad CERIA voor de Franstalige scholen 

van de gemeente Vorst goed 

• Neemt akte van de vacant verklaringen voor het schooljaar 2018/2019 

• Wijzigt de gewone begroting 2018 voor de verkrijgen van een gewestelijke subsidie 

“gelijkheid van kansen” 

• Stelt het presentiegeld vast voor de gemeenteraadsverkiezingen 

• Keurt het onteigeningsplan ten algemenen nutte van een goed gelegen 

Brusselsesteenweg 22-24 en 18-20 goed 

• Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van het gebouw Marconistraat 37 

goed 

• Keurt de wijziging van de buitengewone begroting 2018 voor de opdracht van 

projectontwerper voor de restauratie van de tuinen van de abdij van Vorst goed 

• Keurt het nieuwe protocolakkoord voor het bouwen van een pand met woningen van 

het type "gelijkgesteld aan sociale woningen", een kinderdagverblijf en een 

ondergrondse parking, wijk Sint-Antonius goed 

• Neemt kennis van de financieringswijze voor de aankoop van het goed gelegen 

Wielemans Ceuppenslaan 1-3 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst ter gelegenheid van het Brussel Neoklassiek 

week-end 2018 tussen Explore Brussels vzw en de gemeente goed 

• Keurt de jaarrekeningen van het OCMW voor het dienstjaar 2017 goed 

• Keurt het schoolreglement voor de gemeentelijke nederlandstalige gemeentescholen 

goed 

• Keurt het kader voor de selectieprocedure voor de directiefunctie in GBS De Puzzel 

goed 



• Geeft toestemming aan het College om te berusten in het vonnis in de zaak die de 

Gemeente Vorst en de Naamloze Vennootschap Entreprise Générale M & M Sitty 

tegenover elkaar stelt 

• Keurt de betoelagingsovereenkomst voor Vorst Sound Festival goed 

• Hoort 2 interpellaties van gemeenteraadsleden 

• Hoort 2 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 

• Kent 5 pensioenen toe 

• Zet 3 agenten in disponibiliteit 

• Stelt 6 leraren aan 

• Benoemt 10 leraren 

• Neemt akte van 1 ontslag 

 


