
 

Besluiten van de Gemeenteraad van 10 februari 2015 

 

De Raad,  

 Kent een supplement aan de eindejaarspremie 2014 toe  

 Verlengt de domeinconcessie voor de gemeentelijke tennis 

 Keurt goed: 

 Een overeenkomst tot regeling van de terugbetaling van de opbrengst van de boetes die het 

Gewest int met betrekking tot de leegstaande woningen 

 Een overeenkomst met de vzw.SETIS 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college i.v.m.: 

 De aankoop van: 

- statafels  

- bijverwarmingen 

- een haspel met kar 

 Verschillende overheidsopdrachten 

 De aanleg van een nieuw speelplein  

 De vervanging van een circulatiepomp  

 Neemt kennis van het activiteitenverslag 2013-2014 van het Lokaal Coördinatieprogramma 

voor het Kind  

 Keurt de gewone en buitengewone begroting 2015 goed 

 Wijzigt 5 belastingreglementen  

 Brengt advies uit over 2 rekeningen 2013 en 1 begroting 2014 van Kerkfabrieken 

 Wijzigt 1 overeenkomst in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim 

 Keurt aanhangsels en afbrekingen goed voor de Wijkcontracten Vroege Groenten en Sint-

Antonius 

 Herziet de financiering voor de zware renovatie van het Buurthuis Sint-Antonius 

 Herziet de erfpachtovereenkomst voor het opleidingscentrum Fierlantstraat 80 

 Keurt goed : 

 Het lasrenboek voor de bouw van een complex van gediversifieerde voorzieningen et de 

heraanleg van het Albertplein 

 Het lastenboek voor de projectontwerper voor de renovatie van het kinderdagverblijf ‘les 

Bout’chics” 

 De gebruiksovereenkomst met het Jeugdhuis van Vorst 

 Neemt kennis van de beslissing van het college i.v.m.de voorwaardelijke schijf voor de bouw 

van een nieuwe Nederlandstalige school 

 Hoort een interpellatie 



 Stelt 2 agenten op rust 

 Kent 2 overlevingspensioenen goed 

 Kent 2 verloven voor verminderde prestaties, 1 pedagogisch detachement, 1 

vaderschapsverlof, 2 disponibiliteiten voor persoonlijke redenen en 5 loopbaanonderbrekingen toe 

aan onderwijzend personeel  

 Verwijdert 2 onderwijzeressen van de werkvloer 

 Gaat over tot 61 aanstellingen van onderwijzers 

 Neemt 1 onderwijzer ten laste  

 


