
 

Gemeente Vorst 

Besluiten van de zitting van 29 januari 2013 

 

De Raad,  

� Hoort mevrouw de Laveleye die de interpellatie door het publiek in verband met de 

infrastructuurproblemen in school “Arc-en-Ciel” voorstelt 

� Brengt 9 wijzigingen aan de verlofreglementen van het gemeentepersoneel aan 

� Brengt 1 wijziging aan het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel aan 

� Keurt de overeenkomst van inbeheerneming van de doorgang en van de directe omgeving 

van de Groene wandeling goed 

� Neemt akte van de collegebeslissingen in verband met 

 

�  de aankoop van: 

• Tweedehandsmeubels 

• Kleine uitrustingen en signalisatie voor de parkeerplaatsen voor autodelen van de vorige 

jaren en van 2012 

• Informaticamateriaal voor de dienst parkeerbeheer 

• Schoonmaakkarren 

• Meubilair voor de bibliotheek 

• Signalisatieplaten voor de begraafplaats 

• Fototoestellen 

• Lakens, dekens en speelgoed 

• Bureaumateriaal 

• Sportuitrusting, gymnastiek-en psychomotorisch materiaal 

• Luchters 

• Een microfoon 

• Gereedschap 

• Lokaal voor wegenzout 

• Verkeersdrempels 

• Een motor voor de dampkap voor het kinderdagverblijf “ Les Lutins” 

• 10 BELPIC lezers 

� De aanstelling van een gerechtsdeurwaarder 

� Het vellen en snoeien van bomen in de parken 

� De installatie van een alarmsysteem voor de dienst parkeermeters 



� De opdracht voor technisch advies voor de afsluiting van de openingen van de kuipen in de 

brouwerij “Wielemans Ceuppens” 

� De reiniging van de 4 gevels van de conciërgewoning van het technisch centrum 

� De vervanging van drie verwarmingsketels 

� De toevoeging van een Bijzonder Veiligheid en Gezondheidsplan aan het dossier van de 

binnenrenovatie van school 9 

� De opdracht van geometer voor de gemeentelijke tennisterreinen 

� Keurt goed: 

� Het strategisch Veiligheid en Preventieplan 2007-2010 

� Het aanhangsel aan het aanhangsel “Duurzame Stad 2011” 

� De overeenkomst tussen de gemeente en het “Jeugdhuis Vorst” 

� De overeenkomst tussen de gemeente en “Forest Quartier Santé” 

� Het activiteitenverslag 2011-2012 en het jaarlijks actieplan van de vrijetijdsopvang 

� De overeenkomst met het Gewest i.v.m. het Programma Schoolverzuim 

� De overeenkomsten met de verenigingen i.v.m. het Programma Schoolverzuim 

� Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het derde trimester 2012 

� Geeft een gunstig advies op de goedkeuring van het Gewest i.v.m.  

� de wijziging van het district van de israëlitische Gemeenschap Chaaré Tzion 

� de begrotingen en rekeningen 207 à 2011 van de israëlitische Gemeenschap Chaaré Tzion 

� geeft een ongunstig advies op de goedkeuring op de rekening 2011 van de Kerkfabriek Onze-

Lieve-Vrouwboodschap 

� beslist over te gaan tot de ondertekening van de overeenkomst met het Centrum voor 

Gelijkheid van Kansen  

� Besluit 

� Een einde te stellen aan 29 concessies 

� 18 Concessies terug te nemen 

� Neemt kennis van 

� vijf besluiten van het college van burgemeester en schepenen in verband met de aanhangsels 

van de opdrachten “ Wijkcontract Sint-Denijs” 

� de besluiten die de tabellen goed te keuren van de globale kost van de dossiers van de bouw 

van de gebouwen Neerstalsesteenweg 151, Luikstraat 58 en Stationsstraat 17 

� het besluit i.v.m.de inschrijving van de kosten voor de aansluitingen voor gas en elektriciteit 

voor het perceel “Espoir” 

� De opdracht voor de sanering van de gronden Drukkerijstraat 5 

� De gunning van de opdrachten “ renovatie van het Wijkhuis Sint-Antonius” en “Openbare 

Ruimten Wijkcontract <vroege Groenten-Luttrebrug” 

� De lastvoorwaarden “Divercity: Bouw van een buurtvoorzieningencomplex” 

� De goedkeuring van het protocol 4.1.41.2.1. van het wijkcontract Vroege Groenten-

Luttrebrug 

� Neemt akte van de rekeningen 2010 en 2011 van de Gemeentelijke VZW “Forest, centre 

culturel” 

� Hoort de motie van mevrouw van Zeeland i.v.m. het voorzitterschap van de gemeenteraad 

� Neemt akte van het ontslag van 1 lid van het onderwijzend personeel 

� Zet een lid van het onderwijzend personeel in disponibiliteit wegens ontstentenis van 

betrekking 



� Kent toe: 

� een disponibiliteit voor persoonlijke aangelegenheden aan vier leden van het onderwijzend 

personeel 

� een verlof voor verminderde prestaties aan een lid van het onderwijzend personeel 

� een pedagogische verwijdering 

� stelt 1 persoon op rust 

� kent 1 loopbaanonderbreking toe 

� benoemt vier onderwijzers in het Nederlandstalig onderwijs 

� stelt 51 onderwijzers aan in het Franstalig onderwijs  

� bevordert 1 persoon 

� herziet de verdeling van een rustpensioen 

� neemt akte van het ontslag van de wd. Gemeentesecretaris 

� stelt een a.i. gemeentesecretaris aan 

� stelt een wd. Gemeentesecretaris aan 

� keurt de aanstelling van de accountants van de vzw. Marge goed 

� geeft de vermelding ‘ gunstig” voor de evaluatie van een schooldirectie 

� duidt de vertegenwoordigers van de inrichtende macht bij het CECP aan 

� geeft het college de toelating om rechtsvervolgingen te plegen 

� gaat over tot de overdracht van een voorschot voor “kleine uitgaven” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


