
 
Besluiten van de gemeenteraad van 20 maart 2018 

 

De Raad, 

 

 Kent een supplement voor de eindejaarstoelage toe 

 Keurt de gebruiksovereenkomst van de cafetaria van het Bertelsonstadion goed 

 Keurt de overeenkomst voor de tijdelijk gebruik van bepaalde duur voor de 

schuilplaats-drankgelegenheid, Villalaan 80 (park van Vorst) goed 

 Keurt de huur van het gebouw Marguerite Bervoets 1-5 goed 

 Keurt de hernieuwing van het retributiereglement betreffende de schoolmaaltijden, 

dranken, zwemmen en kosten voor de toezicht goed 

 Geeft een advies i.v.m. 1 rekening van kerkfabriek 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- Juridische zaken – Belasting op de relaisantennes, pylonen en masten van 

mobilofonie – Artikel 3 van het kohier dat op 22 november 2007 uitvoerbaar werd 

verklaard door het schepencollege – Arrest van het Hof van beroep van Brussel van 

20 juni 2017 geveld in de zaak ingeschreven onder rolnummer 2010/AR/2818 in het 

geschil tussen de gemeente Vorst en de NV ORANGE BELGIUM (voormalig NV 

MOBISTAR) - Arrest ongunstig voor de gemeente – Raadpleging van een advocaat 

bij het Hof van cassatie over de kansen op welslagen van een voorziening in cassatie 

en, in voorkomend geval, afhankelijk van het uitgebrachte advies, indiening van een 

voorziening in cassatie – Aanstelling van een advocaat bij het Hof van cassatie. 

Meester Paul-Alain FORIERS 

- Juridische zaken – Belasting op de relaisantennes, pylonen en masten van 

mobilofonie – Artikel 4 van het kohier dat op 2 mei 2007 uitvoerbaar werd verklaard 

door het schepencollege – Arrest van het Hof van beroep van Brussel van 19 

september 2017 geveld in de zaak ingeschreven onder rolnummer 2010/AR/1405 in 

het geschil tussen de gemeente Vorst en de naamloze vennootschap van publiek recht 

PROXIMUS (voormalig genaamd BELGACOM) - Arrest gedeeltelijk ongunstig 

voor de gemeente – Raadpleging van een advocaat bij het Hof van cassatie over de 

kansen op welslagen van een voorziening in cassatie en, in voorkomend geval, 

afhankelijk van het uitgebrachte advies, indiening van een voorziening in cassatie – 

Aanstelling van een advocaat bij het Hof van cassatie. Meester Isabelle HEENEN 

- Juridische zaken – Goed gelegen Brugmannlaan 52 te Vorst – Beroep bij de Raad 

van State tegen de beslissing van het schepencollege van 13 juli 2017 om een nieuwe 

vergunning aan te nemen – Aanstelling van advocaat. Meester Philippe 

COENRAETS 

- de herziening van de raming en van de financieringswijze voor de bouw van een 

Franstalige school op de Bempt 

- de vervanging van de verwarmingsketel (en toebehoren) van de conciërgewoning 

van school 9/10 en stemt in met de uitgave 

 Machtigt het college om de tussenkomst van de gemeente te bevestigen voor de Raad 

van State voor de heraanleg van de Berkendaelstraat 

 Keurt de termen van het Charter betreffende de operatie "Generatiekruispunt" 

opgesteld door "Courants d'âges" vzw goed 

 Dient in het kader van de implementatie van het project ABY een subsidieaanvraag in 

bij de Federatie Wallonië-Brussel voor het geheel van het project van Culturele Pool 

 Wijzigt de buitengewone begroting 2018 voor WCVGL en Stadsbeleid 



 Hoort 6 interpellaties van gemeenteraadsleden 

 Zet 3 leraren in disponibiliteit 

 Kent 8 loopbaanonderbrekingen toe 

 Kent 4 verloven toe 

 Benoemt 1 leraar 

 Stelt 1 directeur aan 

 Zet 1 agent in disponibiliteit 

 Kent 3 pensioenen toe 

 Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar afwezigheid van 23 maart tot 

08 april 2018 

 Vervolgt gerechtelijk de invordering van een schuldvordering 

 Vervangt 3 mandaten 

 


