
GEMEENTE VAN VORST 

 

De Gemeenteraad zal van dinsdag 17 december 2013 om 19u30 

in het gemeentehuis (1
ste

 verdieping) 
 

INTERPELLATIE VAN HET PUBLIEK 

 

OPENBARE ZITTING 

 

 

INTERPELLATIE VAN HET PUBLIEK – DEBAT 

 

Pers. 1. Personeel – Aanwerving van een HRM - Voorwaarden.   

 2. Personeel - Kader onderhoudspersoneel/concierge (niveau D) - 

Bevorderingswedstrijd tot code 4 - Materie en voorwaarden - Herziening 

  

Prev. 1. Preventiedienst - Overeenkomst Doorstromingsprogramma met de VZW 

Mission locale de Forest - jaar 2013-2017 - Goedkeuring 

  

Huis. 1. Huisvesting - Aanhangsel aan de overeenkomst over de werkwijze van de 

uitgaven ten laste van de gemeente Vorst voor het woongebouw gelegen 

Belgradostraat 78 en 84 (list) 

  

Parkeer 1. Parkeerdienst – Belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare 

weg - Reglement - Aanpassing aan een retributiereglemen 

  

C.A.D. 1. Centrale aankoopdienst - IDPB - Aankoop van een muurkast en een 

beschermingshoes voor de defibrillator - Opdracht - Wijze van gunning - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 2. Centrale aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Aankoop van een géolocalisatie 

systeem voor voertuigen voor het technisch centrum - Goedkeuring 

lastvoorwaarden, gunningswijze en te raadplegen firma's - Toepassing van 

artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 3. Centrale aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Aankoop van meubilair en 

signaletische materiaal voor de bibliotheken - Goedkeuring lastvoorwaarden, 

gunningswijze en te raadplegen firma's - Toepassing van artikel 234, 3de lid van 

de Nieuwe Gemeentewet - Kennisgeving 

  

Vrij. 1. Vrijetijdsopvang - Activiteitenverslag 2012-2013 en jaarlijks actieplan 2013-

2014 - Kennisname 

  

Fi. 1. Financiën - Belasting op de toestellen waarmee automatisch bankbiljetten 

gedeponeerd en/of afgehaald kunnen worden - Reglement - Hernieuwing - 

Wijzigingen. # 

  

 2. Financiën - Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - 

Reglement - Dienstjaar 2014 

  

 3. Financiën - Belasting op de samenstelling van administratieve dossiers - 

Reglement – Wijzigingen 

 

  



 4. Financiën - Belasting op de huis-aan-huisverdeling van niet-geadresseerd 

reclamedrukwerk - Reglement - Wijzigingen 

  

 5. Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement 

- Hernieuwing 

  

 6. Financiën - Belasting op de uitrustingen met industrieel of commercieel karakter 

- Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen 

  

 7. Financiën - Belasting op de kantooroppervlakten - Reglement - Hernieuwing - 

Wijzigingen 

  

 8. Financiën - Belasting op de vervuiling van de openbare wegen en plaatsen of 

zichtbaar vanaf deze plaatsen - Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen 

  

 9. Financiën - Belasting op de richtingspijlen geplaatst voor commerciële 

doeleinden - Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen 

  

 10. Financiën - Belasting op de uithang- en reclameborden - Reglement - 

Hernieuwing 

  

 11. Financiën - Belasting op de opgravingen - Reglement - Hernieuwing - 

Wijzigingen 

  

 12. Financiën - Belasting op de reclamevoorzieningen - Reglement - Wijziging - 

Fusie 

  

 13. Financiën - Belasting op de terbeschikkingstelling van 

telecommunicatietoestellen tegen betaling door aan het publiek - Reglement - 

Hernieuwing - Wijzigingen 

  

 14. Financiën - Belasting op de tweede verblijfplaatsen - Reglement - Hernieuwing - 

Wijziging 

  

 15. Financiën - Belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de 

onroerende voorheffing - Reglement - Dienstjaar 2014 

  

 16. Financiën - Reglement betreffende de toekenning van een premie gedurende 3 

jaar vanaf de vestiging in een pas verworven of gebouwde woning te Vorst. - 

Aanname 

  

 17. Financiën - Belasting op de onbebouwde, verwaarloosde percelen die gelegen 

zijn langs de openbare weg en op de, uit hun aard, onafgewerkte onroerende 

goederen - Reglement 

  

 18. Financiën - Belasting op de gedeeltelijk of volledig onbewoonde of onuitgebate 

bebouwde eigendommen - Reglement 

  

 19. Financiën - Belasting op de gedeeltelijk of volledig verwaarloosde bebouwde 

eigendommen - Reglement 

  

 20. Stedenbouw - Administratieve kosten en belasting op de aflevering van de 

stedenbouwkundige vergunningen - Reglement - Wijziging 

  

 21. Financiën - Retributies voor administratieve diensten - Reglement - 

Hernieuwing – Wijzigingen 

  



 

 22. Financiën - Retributie van de prestaties voor rekening van derden - Reglement - 

Wijzigingen 

  

 23. Financiën – Begroting 2014   

 24. Financiën - Gemeentelijke boekhouding - Dienstjaar 2014 - Voorlopige 

twaalfden 

  

 25. Financiën - Proces-verbaal van kasnazicht - 3de trimester 2013   

 26. Financiën - Kerkfabriek van de Heilige Pius X - Benoeming van een nieuwe 

penningmeester 

  

O.W. 1. OW - Openbare Netheid - Netheidscontract tussen het Gemeentebestuur en het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  

Info. 1. Informatica - Heraanleg van de circuits voor telefonie en internet in de 

gemeentescholen - Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 

3de lid van de nieuwe gemeentewet - Akteneming 

  

 2. Informatica - Aankoop van informaticamaterieel - Begroting 2013 - 

Opdrachtencentrale - Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

  

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - Werken ter vervanging van 5 wandketels in de 

appartementen in de Belgradostraat 78-80 - 2013-T-041 - Gunningswijze - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 2. Overheidsopdrachten - 2013-S-039 -Dringende velling van 5 bomen in het park 

van Vorst -Toepassing van artikel 249 van de NGW - Instemming met de 

uitgave 

  

 3. Overheidsopdrachten - 2013-T-040 - Brass - Vervanging van .een 

rookafvoerbuis - Toepassing van artikel 249 van de NGW - Instemming met de 

uitgave 

  

 4. Overheidsopdrachten - Aankoop van een beheerssoftware voor bomen - 

Onderhandelingsprocedure zonder publiciteit op basis van een factuur - Artikel 

234, 3de lid van de NGW - Kennisgeving 

  

 5. Overheidsopdrachten - Asbestverwijdering uit de zuilen van de voormalige 

overdekte speelplaats van school 3 - 2013-T-043 - Gunningswijze - Toepassing 

van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

O.O. 1. Openbaar onderwijs - School Arc-en-Ciel - Aankoop van een "bain-marie" - 

Toepassing van artikel van de NGW 

  

G.S.B. 1. Grootstedenbeleid  - Aanhangsel aan de overeenkomst afgelosten in het kader 

van de globale projecten "Grootstedenbeleid" van het federale plan ROSETTA 

  

Handel 1. Handel - Afwijking - Wekelijkse sluitingsdagen - Jaar 2014   

 

Kerm. 1. Kermissen - markten - Aanhangsel aan de overeenkomst betreffende het in 

concessie geven van de exploitatie van de markten, kermissen en 

rommelmarkten van de gemeente Vorst 

  



 

H.W. 1. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - Project 

DIVERCITY - Opdracht voor aanneming van werken - Goedkeuring van de 

gunning - Kennisneming 

  

 2. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - Project 

DIVERCITY - Financiering van de 10% voor onvoorziene werken - 

Kennisneming 

  

 3. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Verplaatsing van het speelplein - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, van de 

gunningswijze en van de te raadplegen firma's - Toepassing van artikel 234, 3de 

lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisneming 

  

 4. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Verplaatsing van het speelplein - Aanwerving van de onderneming MODULE - 

Kennisneming 

  

 5. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Inrichting van de openbare ruimten van het Wijkcontract Vroege Groenten-

Luttrebrug - Opdracht voor aanneming van werken - Goedkeuring van 

bijkomend budget - Kennisneming 

  

 6. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Terrein Georges Leclercqstraat, 7 - Operatie luik 2 :  Onderhandse verkoop - 

Goedkeuring van de verkoopsvoorwaarden - Herziening van de beslissing van 

de Gemeenteraad van 26 februari 2013 

  

 7. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operation 1A - 

Uitwerking van een masterplan voor de zone Albert en voorafgaande 

projectstudie - Albert pool, Albertplein en omgeving - Opdracht voor diensten - 

Opdracht van projectontwerper - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de 

gunningswijze van de opdracht - Bijzonder Bestek - Raadpleging van 

studiebureaus - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de NGW 

  

A.N. 1. Nederlandstalige aangelegenheden - Lokaal cultuurbeleid - Overeenkomst 

gemeente Vorst en Vlaamse Gemeenschapscommissie 2014-2019 

  

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 

 

 


