Besluiten van de gemeenteraad van 21 juni 2016
De Raad,






















Keurt een overeenkomst met de vzw Transit goed
Stelt een bankwaarborg samen
Keurt een tijdelijke overeenkomst goed voor de schuilplaats-drankgelegenheid in het
park van Vorst
Keurt een overeenkomst goed met het SVKV en een type-overeenkomst met de
houder van zakelijk recht voor het project “van veilige, gezonde en toegankelijke
woningen dankzij het openbaar beheersrecht”
Keurt de overeenkomst van de Burgemeesters in verband met de autoloze zondag
2016 goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor verschillende overheidsopdrachten
Neemt akte van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen voor de
vervanging van een motor voor een basketbalbord in het Klein Sportpaleis in
toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet
Keurt een gebruiksovereenkomst goed die moet afgesloten worden met de huurders
van de terreinen in het Sportcentrum van de Bempt
Keurt het proces-verbaal van kasnazicht van het vierde trimester 2015 goed
Keurt het reglement van toekenning en aanwending van subsidies goed
Geeft advies voor 4 rekeningen en 7 begrotingen van Kerkfabrieken
Keurt een overeenkomst goed voor het reinigen van de wegen die tussen de gemeenten
Ukkel en Vorst liggen
Keurt een overeenkomst goed voor het vegen en reinigen van de gewestwegen door
het GAN
Keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met de vzw “Mission Locale de Forest”
– Openbare netheid
Keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met de vzw “Mission Locale de Forest”
– Graffitiverwijdering
Past artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet toe voor het aanhangsel 1 voor de
opdracht voor de aankoop en de parametrering een videobewakingssysteem
Schaft informaticamateriaal aan
Past artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet toe voor het aanhangsel 1 voor de
opdracht voor de renovatie van het dak van het kinderdagverblijf “Les Marmots”
Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen
voor:
- de installatie van een buitenverlichting op de site van de school Arc-en-ciel
- de levering en de plaatsing van een omheining op de site van Vorst Domein
- het verwijderen van oude monumenten op het kerkhof van Vorst

















- de herstelling en indienststelling van alarm en branddetectie in verschillende
gebouwen
Keurt het bedrag van de betoelaging van het IFMB goed en de type-overeenkomst die
met de rechthebbende verenigingen zal worden ondertekend
Neemt kennis van de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen i.v.m.
de bijkomende erelonen voor de renovatie van een bouwcomplex in beroepsopleiding
en in woningen met sociaal karakter
Legt de lastenvoorwaarden vast voor de bouw van een complex van voorzieningen
met een culturele en sportieve bestemming (Operatie 1B – Duurzaam Wijkcontract
Albert)
Legt de lastenvoorwaarden vast voor de herinrichting van de Gemeentelijke
Infrastructuur “ Les Bout’chics” (Operatie E – Duurzaam Wijkcontract Albert)
Legt de bedragen van de subsidies vast die worden toegekend in het kader van het
Lokaal Nederlandstalig Cultuurbeleid
Stelt een gespecialiseerde avocaat aan in milieuwetgeving met het oog op het indienen
van een rechtstreekse dagvaarding tegen de Belgische Staat ten einde de
milieuovertredingen te doen stopzetten, of op zijn minst, van een verzoekschrift in
tussenkomst, in het kader van de drie stakingsvorderingen opgezet door het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Kent een overlevingspensioen toe
Herziet een rustpensioen
Zet twee agenten in disponibiliteit
Kent een kassavoorschot toe
Geeft een gunstig advies voor de benoeming van een schatbewaarder van een
Kerkfabriek
Duidt een gemeentelijke agent-vaststeller aan om inbreuken vast te stellen op de
bepalingen van het Algemeen Politiereglement

