
GEMEENTE VAN VORST 

 

De Gemeenteraad van dinsdag 24 juni 2014 om 19u30 

in het gemeentehuis (1
ste

 verdieping) 

 
 

OPENBARE ZITTING 

 

A.Z. 1. Algemene zaken – Gemeentehuis – Verhuizing electrische bekabeling en 

informatica uitrusting – Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe 

Gemeentewet 

 2. Algemene Zaken - Gemeentehuis - Verhuizing - Alarm - Beveiliging toegang - 

Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet 

 3. Algemene Zaken - Gemeentehuis - Verhuizing - Beveiliging toegang - 

Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet 

SE. 1. Secretariaat – Toezicht op het OCMW – Algemene Beleidsnota - Begroting 

2014 

Pers. 1. Personeel – Reglement - Geldelijk statuut - Examenjury's - wijziging 

Prev. 1. Preventiedienst – Contract NMBS betreffende de aankoop van go en rail passen 

voor de externe activiteiten van de dienst - Toestemming 

 2. Preventiedienst - Gemeenschapswachten - Samenwerkingsovereenkomst 

betreffende het opzetten van een rechtstreekse telefoonlijn tussen de politie en 

de Gemeenschapswachten van de Politiezone Zuid - Goedkeuring 

Steden. 1. Stedenbouw - Verkavelingsvergunning 58 - wegenis - rooilijn - statuut - 

benaming 

G.E. 1. Gemeente-eigendommen - Gebouw gelegen te Vorst, Sint-Denijsstraat 14 

gebouwen Y en Z) - Huur 

 2. Gemeente-eigendommen/Stedenbouw – Eigendommen van de NV Audi 

Brussels – Geschil - Dading 

 3. Gemeente-eigendommen – Gebouw “Huis van de tewerkstelling” gelegen te 

Vorst, Stationstraat 17 – Gedeeltelijk gebruik door het Gewestelijk 

Tewerkstellingsagentschap van Brussel (Actiris) – Reglement van Inwendige 

Orde 

Huis. 1. Huisvestings dienst - Kennisgeving Raad - "Collectieve ruimte in de Luikstraat - 

Inrichting ter verbetering van de akoestiek - Goedkeuring van de 

lastvoorwaarden en van de gunningswijze en aanstelling van een firma - 

Opdracht vastgesteld gewoon met een aanvaarde factuur" 

Mo. 1. Mobiliteit - Reglement van inwendig bestuur - Zonder auto mobiel in de stad 

 2. Mobiliteit-Standaardovereenkomst voor de huur van een fietsparkeerplaats in 

een fietsbox 

 



Park. 1. Parkeerdienst - Delegatie van de uitwerking van het Gemeentelijke 

Parkeeractieplan aan het Parkeeragentschap van het BHG en goedkeuring van de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en het 

Parkeeragentschap van het BHG 

C.A.D 1. Centrale aankoopdienst - Energie - Toetreding tot de opdrachtencentrale van de 

intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de 

plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 2. Centrale Aankoopdienst - Secretariaat - Aankoop van een inklapbare wagen - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - Toepassing van 

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

 3. Centrale Aankoopdienst – Bevolking – Aankoop van lokettogen – Opdracht – 

Wijze van gunning – Toepassing van artikel 234; 3
de

 lid van de nieuwe 

gemeetewet - Kennisgeving 

 4. Centrale Aankoopdienst – Bevolking – Aankoop van vakkenkasten – Opdracht – 

Wijze van gunning – Toepassing van artikel 234, 3
de

 lid van de nieuwe 

gemeetewet - Kennisgeving 

 5. Centrale Aankoopdienst – Burgerlijke Stand – Aankoop van luidsprekers – 

Opdracht – Wijze van gunning – Toepassing van artikel 234, 3
de

 lid van de 

nieuwe gemeetewet – Kennisgeving 

 6. Centrale Aankoopdienst – Aankoop van 2 water en stofzuigers – Opdracht – 

Wijze van gunning – Toepassing van artikel 234, 3
de

 lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving 

 7. Centrale Aankoopdienst – Groostedenbeleid – Aankoop van ombouwbare 

slaapbanken - Opdracht – Wijze van gunning – Toepassing van artikel 234, 3
de

 

lid van nieuwe gemeetewet - Kennisgeving 

 8. Centrale Aankoopdienst – Jeugdzorg – Aankoop van een brandkast – Opdracht 

– Wijze van gunning – Toepassing van artikel 234, 3
de

 lid van nieuwe 

gemeetewet - Kennisgeving 

 9. Centrale Aankoopdienst – Werken – Aankoop van een thermische camera – 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze – Toepassing van 

artikel 234, 3
de

 lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 10. Centrale Aankoopdienst – Overheidsopdracht – Aankoop van keuken meubilair 

voor de conciërge van het gemeentehuis – Goedkeuring van de gunningswijze 

en te raadplegen firma’s – Toepassing van artikel 234, 3
de

 lid van de nieuwe 

gemeentewet 

 11. Centrale Aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Dringende verhuizing van 7 

fotokopieerapparaten en 1 omslagvulmachine - Toepassing van artikel 249 van 

de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

Fi. 1. Financiën - Kerkfabriek van de Heilige Maria Moeder Gods - Rekening 2013 

 2. Financiën - Kerkfabriek Sint-Augustinus - Rekening 2013 

 3. Financiën - Kerkfabriek van Jezus-Arbeider - Begroting 2013 

 4. Financiën - Kerkfabriek van Jezus-Arbeider - Begroting 2014 



 5. Financiën - Jaarrekeningen voor het dienstjaar 2013 

 6. FINANCIËN - Proces-verbaal van kasnazicht - 4de trimester 2013 

 7. Financiën - Begrotingswijzigingen  nr 98 en nr 99 - Begrotingsjaar 2013 

 8. Financiën - Begrotingswijzigingen gewone dienst nr 4 en buitengewone dienst 

nr 5 - Begrotingsjaar 2014 

 9. Financiën - Begrotingswijzigingen gewone dienst nr 6 en buitengewone dienst 

nr 7 - Begrotingsjaar 2014 

 10. Financiën - Bijdrageverzekeringsreglement van de gemeente en van het OCMW 

van Vorst Nr 632C en 633C en zijn Bijvoegsel nr. 1: goedkeuring 

 11. Financiën - Pensioenverzekeringsreglement van de gemeente en van het OCMW 

van Vorst (Nr 630P) - Bijvoegsels nrs. 1, 2 en 3: goedkeuring 

 12. Financiën - Leningen voor de financiering van investeringsuitgaven voorzien in 

de begroting 2014 - Opdracht 

 13. Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de vertoningen en 

vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan 

ontvangen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of 

ongemakken veroorzaakt door hun activiteiten te beperken - Protocol - 

Goedkeuring 

 14. Financiën - Retributie betreffende het bezetten van een wachtkelder of van de 

rouwzaal alsook voor alle prestaties van de geneesheer aangesteld door de 

ambtenaar van burgelijke stand - Reglement - Wijzigingen 

O.N. 1. ON - Doorstromingsprogramma - Openbare netheid - 

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en de VZW "Mission 

locale de Forest" 

 2. ON - Doorstromingsprogramma - Anti-graffiti - Samenwerkingsovereenkomst 

tussen de gemeente Vorst en de VZW "Mission Locale de Forest" 

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - 2014-T-013- Installatie van een overdekte speelplaats - 

School 3 , Timmermansstraat 53-55 te 1190 Vorst - Gunningswijze - Toepassing 

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

 

 2. Overheidsopdrachten - 2014-T-015 - Herstelling van het asfalt van 

gemeentewegen - Programma 2014 - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en 

van de gunningswijze 

 3. Overheidsopdrachten - 2014 -S-016 - Vellen en snoeien 2014 -  Perceel 1: 

Vellen en snoeien van bomen langs de weg - Perceel 2: Vellen en snoeien van 

bomen in de parken - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de 

gunningswijze 

 4. Overheidsopdrachten - 2014-T-017 -Inrichtingswerken van het gebouw in de 

Schaatsstraat 30 te 1190 Vorst - Toepassing van artikel 249 van de NGW - 

Instemming met de uitgave 

 



 5. Overheidsopdrachten - School 12: Stabiliteits- en rioleringswerken - 2014-T-008 

- Wijziging van de verdeelsleutel binnen het begrotingsartikel - Kennisgeving 

 6. Overheidsopdrachten - 2014-T-019-  Vervanging van waterontharders - School 

3 (Timmermansstraat 53/55), Sportzaal Van Volxem (Van Volxemlaan 391), 

Kinderdagverblijf La Ruche (Vanden Corputstraat 44)  - Gunningswijze - 

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

 7. Overheidsopdrachten - 2014-T-018- Installatie van een poort voor de hangar van 

de begraafplaats van Vorst - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de 

lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 8. Overheidsopdrachten - Renovatie en restauratie van de Sint-Denijskerk - 

Gesplitste opdracht: vaste gedeelte: voorafgaande studies en voorontwerp, 

voorwaardelijke gedeelte: opdracht van projectontwerper - 2014-S-020 - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

 9. Overheidsopdrachten - Tijdelijke vereniging Cooparch-RU-Origin Arcitecture & 

Engineering - Goedkeuring van aanhangsel van de overeenkomst betreffende de 

opdracht van projectontwerper « Restauratie en renovatie van het 

Gemeentehuis» 

O.O. 1. Openbaar onderwijs - vzw MARGE - Goedkeuring van de rekening 2012-2013 

 2. Openbaar Onderwijs - Gesubsidieerd onderwijzend personeel - 

Vacantverklaringen van betrekkingen voor 2014/2015 

 3. Openbaar Onderwijs – Plan Nollet II – Installatie van 6 paviljoenen – Vestiging 

Bempt – Overeenkomt tussen de organiserende overheid en St’art 

K.K. 1. Kleine Kinderen - Aankoop van een vitrokeramische kookplaat - 

Kinderdagverblijf ""Le Toboggan"" - Opdracht - Gunningswijze - Toepassing 

van artikel 234 lid 1 van de NGW - Akteneming 

 2. Kleine Kinderen – « La Famille Forestoise » vzw – Rekeningen van 2013 

 

V.S.C. 1. Voorzieningen voor Sociale Cohesie- Goedkeuring van de verdeling van de 

enveloppen van de gemeentelijke cofinanciering en IFMB 2014- Machtiging aan 

het College om de bijzondere overeenkomsten te ondertekenen tussen de 

gemeente en de partner vzw's 

 

 2. Voorzieningen voor Sociale Cohesie- Ondertekening van de overeenkomst # 

2014/FR/0048 met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 

Racismebestrijding en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)- 

Goedkeuring van de type overeenkomst 

 

H.W. 1. Heropleving van de wijken - Gemeente-eigendommen - Wijkcontract Sint-

Antonius - Gebouw « Opleidingscentrum » gelegen de Fierlantstraat, 80 te Vorst 

- Subsidie 

 2. Heropleving van de wijken - Gemeente-eigendommen - Wijkcontract Sint-

Antonius - Gebouw « Opleidingscentrum » gelegen de Fierlantstraat, 80 te Vorst 

- Erfpachtovereenkomst. Goedkeuring 

 

 3. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operatie 1E - 

Opdracht van projectontwerper voor de renovatie en de uitbreiding van het 



kinderdagverblijf « les Bout’chics » - Opdracht voor diensten - Goedkeuring van 

de lastvoorwaarden, van de gunningswijze en van de opdrachtaankondiging 

Interpellatie van Mevrouw van Zeeland betreffende het gebrek aan netheid in de Monte-

Carlolaan 

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 

1. Personeel – Overlevingspensioen 

2. Openbaar Onderwijs – Onderwijzend personeel – Ontslag 

3. Openbaar Onderwijs – Onderwijzend personeel – Disponibiliteit 

4. Openbaar Onderwijs – Onderwijzend personeel – Verlof 

5. Openbaar Onderwijs – Onderwijzend personeel – Loopbaanonderbreking 

6. Openbaar Onderwijs – Onderwijzend personeel – Benoeming 

7. Openbaar Onderwijs – Onderwijzend personeel – Aanwerving 

 


