
 

 

Besluiten van de Gemeenteraad van 24 juni 2014 

De Raad, 

 Machtigt de Gemeente om rechtsvorderingen in te dienen tegen het verdeelplan van het 

overvliegen van de vluchten in de omgeving van Brussel-Nationaal 

 Neemt acte van de beslissingen van het college van Burgemeester en Schepenen i.v.m.: 

 De elektrische bekabeling en informatica uitrusting voor de Abdij 

 De alarminstallatie en de beveiliging van de toegang voor de gebouwen Sint-Denijsstraat 14 

 Het plaatsen van verduisteringsgordijnen  

 De verhuizing van fotokopieerapparaten 

 De inrichtingswerken in het gebouw Schaatsstraat 30 

 De aankoop van: 

- Een inklapbare wagen 

- Lokettogen 

- Vakkenkasten 

- Luidsprekers 

- Stofzuigers 

- Ombouwbare slaapbanken 

- Een brandkast 

- Een thermische camera 

- Keukenmeubilair 

- Een vitrokeramische kookplaat 

 Neemt kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van het 4de trimester 2013 

 Brengt advies uit i.v.m. 2 rekeningen, 1 begroting 2013 en 1 begroting 2014 van 

kerkfabrieken 

 Sluit de jaarrekeningen 2013 voorlopig af  

 Keurt goed: 

 De begrotingswijzigingen 98 en 99/2013 en de begrotingswijzigingen 4,5,6 en 7/2014 

 Het protocol i.v.m. Vorst nationaal 

 De verdeling van de IFMB enveloppen 

 Een erfpachtovereenkomst met de Mission Locale 

 Bijvoegsels aan het pensioenverzekeringsreglement en aan het 

bijdragenverzekeringsreglement van de pensioenen 

 De overeenkomst met St’art 

 De standaardovereenkomst met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

 Hernieuwt het retributiereglement voor het bezetten van wachtkelders 



 Legt de gunningswijze vast voor de opdrachten voor: 

 Het aangaan van leningen  

 De herstelling van asfalt 

 Het vellen en snoeien van bomen 

 projectontwerper voor de renovatie van de Sint-Denijskerk 

  projectontwerper voor de uitbreiding van het kinderdagverblijf “les Bout’chics” 

 Keurt goed: 

 De Algemene beleidsnota en de begroting 2014 van het OCMW 

 Een overeenkomst met de politiezone Zuid 

 De verkavelingsvergunning 58 

 De huurovereenkomst voor het gebouw Sint-Denijsstraat 14 en een dading met Audi 

 Het RIO dat het gebruik van het gebouw gelegen Stationsstraat 17 door Actiris regelt 

 Het akkoord van 26 maart 2014 betreffende Zonder auto mobiel in de stad 

 De standaardovereenkomst voor de huur van een fietsparkeerplaats in een fietsbox 

 Het aanhangsel aan de overeenkomst betreffende de opdracht van projectontwerper voor 

de restauratie van het gemeentehuis 

 Wijzigt het geldelijk statuut 

 Sluit een contract af met de NMBS 

 Delegeert de uitwerking van het Gemeentelijk Parkeeractieplan aan het Parkeeragentschap 

treedt toe tot de opdrachtcentrale van Interfin 

 Hernieuwt 2 overeenkomsten met de Mission Locale van Vorst 

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

 De installatie van een overdekte speelplaats in school 3 

 De stabiliteitswerken in school 12 

 De vervanging van een waterverzachter in school 3 

 De installatie van een poort voor een hangar in het kerkhof 

 Keurt de rekeningen 2012-2013 van de vzw MARGE goed 

 Verklaart betrekkingen vacant in het Franstalige gesubsidieerd onderwijs 

 Neemt kennis van de rekeningen 2013 van de “ Famille Forestoise”  

 Kent een buitengewone subsidie toe aan de “Mission Locale” 

 Keurt een motie goed 

 Kent een overlevingspensioen toe 

 Neemt acte van het ontslag van 3 onderwijzers 

 Kent een disponibiliteit voor bijzondere opdrachten toe aan 1 onderwijzer 

 Zet 1 onderwijzer in disponibiliteit wegens ziekte 

 Kent drie verloven voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheden toe 

aan onderwijzers 

 Kent 6 loopbaanonderbrekingen toe 

 Benoemt drie onderwijzers 

 Stelt 1 directrice en 10 onderwijzers aan  

 

 



 

  

 

 

 

 

  

  

 

 


