
 
Besluiten van de gemeenteraad van 19 mei 2020 

 

De Raad, 

 

• Stelt de samenstelling van de commissies 

• Keurt de statuten van Sibelga goed 

• Keurt de statuten van Interfin goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop van een batterij voor elektrische fiets ter vervanging van de batterij die 

gestolen werd tijdens een inbraak 

- de herziening van de raming en gunning van de opdracht voor de renovatie en 

volledige verbouwing van een kantoorgebouw tot woongebouw Belgradostraat 74 

- de aankoop van informaticamateriaal voor telewerk naar aanleiding van Covid-19 

en stemt in met de uitgave 

- de aankoop van zelfklevende etiketten voor enveloppen in het kader van de 

COVID19 crisis en stemt in met de uitgave 

- de studie voor de plaatsing van buitenverlichting voor de Sint-Denijskerk 

- de levering en plaatsing van archiefkasten van het type "Compactus" (2020-2021) 

voor het gemeentehuis 

- de zware interventie op natuurlijk terrein van de Bempt 

- de vernieuwing van het elektriciteitsnet, van de draagkabels en de led-lichtmotieven 

(verschillende plekken) 

- de vervanging van een verwarmingsketel Belgradostraat 84 

- de herstelling van een lek in het dak Luikstraat 58 

- de aankoop van beschermingsmaskers voor de inwoners van de Gemeente Vorst en 

stemt in met de uitgave (20.000 en 9.000) 

- de aankoop van herbruikbare beschermingsmaskers voor het personeel en stemt in 

met de uitgave 

- de aankoop van hydroalcoholische gel en stemt in met de uitgave 

• Neemt akte van de toekenning van de COCOF-subsidie voor het project 

“kinderdagverblijf Ververij” 

• Keurt de bijwerking “April 2020” van het subsidieaanvraagdossier van het project 

ABY “Luik 1: Aankoop” goed 

• Keurt de bijwerking “April 2020” van het subsidieaanvraagdossier van het project 

ABY “Luik 2: Renovaties en bouwwerken” goed 

• Keurt de bepalingen van het “bijvoegsel 01 van de huurovereenkomst van 03 

september 2014” voor de Schaatsstraat 30 goed 

• Keurt de bijzondere IFMB 2020-overeenkomsten met de promotoren goed 

• Keurt de lijst met de perioden waarin de 15 afwijkende dagen voor het jaar 2020 

toegekend worden goed 

• Kent 2 pensioenen toe 

 

 


