Besluiten van de gemeenteraad van 4 februari 2020
De Raad,
•
•
•
•
•
•
•

Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Vorst, Anderlecht en
Sint-Gillis in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van jeugdcriminaliteit
goed
Neemt het Algemeen Politiereglement aan
Keurt de werkingsmodaliteiten voor de herwaardering van de uurtarieven van erelonen
van de artsen goed
Keurt de overeenkomsten tussen de gemeente en Leefmilieu Brussel betreffende de
toekenning van subsidies voor de uitvoering van duurzame milieuprojecten goed
Keurt de begrotingswijziging nr.1 van het OCMW voor het dienstjaar 2019 goed
Keurt de overeenkomst voor gebruik ter bede van het gebouw aan de
Brusselsesteenweg 22-24 goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de wijziging zonder nieuwe procedure van de opdracht voor diensten BB 2016-01
met als voorwerp de uitbreiding van de basisopdracht tot “opdracht van
projectontwerper met betrekking tot de afbraak/heropbouw van 2 huizen gelegen
Brusselsesteenweg 18-20 en 22-24, de uitbreiding van de pool voor vertoningen, de
renovatie van de pastorie en de bouw van een ontspanningsvoorziening”
- de “Erfgoedsonderingen: analyse van het metselwerk, sonderingen van de gebinten
en diverse sonderingen” in het kader van het project ABY, renovatie van de site van
de Abdij van Vorst
- de levering van twee condensatiemuurketels voor het gebouw gelegen Van
Volxemlaan 400-402 en stemt in met de uitgave
- de aankoop van een prieel
- de aankoop van twee Dropflags/beachflags
- de aankoop van schoonmaakkarren
- de aankoop van vlaggen
- de aankoop van een waterontharder
- de levering en plaatsing van hoek- en deurbeschermingen
- de aankoop van psychomotorisch en klein gymnastiekmateriaal
- de aankoop van meubilair voor de gemeentelijke opvangvoorzieningen
- de aankoop van fototoestellen
- de aankoop van educatieve en animatiespelletjes
- de aankoop van stadsfietsen
- de levering van schoolmeubilair
- de aankoop van schoonloopmatten
- de aankoop van een handscanner (barcodelezer en accessoires)
- de levering van geluidsmateriaal
- de levering van vaatwerk en keukengereedschap
- de aankoop van gezelschapsspelletjes voor de speelotheek
- de aankoop van kantoormateriaal
- de levering van werktuigen
- de plaatsing van moestuinbakken in 3 gemeentelijke kinderdagverblijven
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- het gemeentehuis van Vorst : studies voor de plaatsing van verlichting aan de
binnenkant van het gebouw (3 percelen), perceel 3, de studie voor de restauratie van
de originele verlichtingsarmaturen
- de restauratie van het Paviljoen Joséphine in het Jacques Brelpark
- de opdracht van projectontwerper voor een Franstalige school op de Bempt
- de studie van de bewegwijzering voor het Gemeentehuis van Vorst
- de gasaansluiting en plaatsing van gasmeter voor de gymzaal (Britse
Tweedelegerlaan 500)
- de renovatie van de sanitaire voorzieningen (perceel 1: school 11A – perceel 2:
school 11B)
- de stabiliteitswerken op school 11A
- Het zware onderhoud van de rieten daken van twee paviljoenen aan de ingang van
de begraafplaats
- de diverse werken naar aanleiding van de opmerkingen van de DBDMH VOOR
SCHOOL 11B
- de vervanging en oriëntatie van sportveldlampen in de Bempt
- de levering van 2 verwarmingsketels en toebehoren
- de vervanging van verschillende benodigheden voor de dienst Plantsoenen en de
begraafplaats (herstel)
- het camera-onderzoek en herstel van dakbedekkingen voor school Arc-en-Ciel
- de studies voor de plaatsing van verlichting aan de binnenkant van het gebouw (3
percelen) voor het Gemeentehuis van Vorst
- de opdracht van projectontwerper voor renovatie en restauratie van het
gemeentehuis van Vorst
Keurt de gewone en buitengewone begroting 2020 goed
Keurt aan het aanhangsel bij de overeenkomst 2016-2017-2018, tussen de Gemeente
Vorst en de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ter bevordering van de
economische ontwikkeling op lokaal en gewestelijk vlak voor het jaar 2020 goed
Stemt toe tot de afstand van geding in het geschil met de BVBA GREENHOUSE
TALENT
Stemt toe tot de afstanden van geding in het geschil met de BVBA LIVE NATION
Verlengt het akkoord voor de huur van Audi Brussels nv van de gebouwen Y en Z,
evenals de parking
Keurt de bruikleenovereenkomst van de relikwie van Sint-Alena’s bovenarm met het
Provinciaal Museum voor Oude Kunsten van Namen goed
Keurt het activiteitenverslag 2018-2019, het jaarlijkse actieplan 2019-2020 en de
tweede evaluatie van het LCK programma 2016-2021 goed
Keurt het toewijzingsreglement van de gemeentewoningen goed
Neemt akte van de rekeningen van het SVKV en van het verslag van de bedrijfsrevisor
Keurt de overeenkomst inzake implementatie van een lokale geïntegreerde
veiligheidsantenne voor de wijk Marconi goed
Keurt de toekenning van de subsidies van het impulsfonds (IFMB 2020) goed
Neemt akte van de stopzetting van het Beleidscontract gemeentescholen Vorst en het
Centrum voor Leerlingenbegeleiding 2014-2020
Neemt akte van de vacant verklaringen vanaf 1 januari 2020
Hoort 10 interpellaties en 8 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Kent 5 pensioenen toe
Neemt akte van de resultatenrekening van het dienstjaar 2018 en van de balans van de
vzw “La Famille Forestoise”
Keurt de dadingsovereenkomst met een lid van het onderwijzend personeel goed
Neemt akte van een ontslag
Kent 12 loopbaanonderbrekingen toe
Kent 5 verloven toe
Zet 1 leraar in disponibiliteit
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Stelt 67 leraren aan
Stelt 1 directeur
Evaluert twee schooldirecties
Benoemt 2 directeuren
Benoemt 7 leraren
Detacheert 3 leraren
Vervangt 1 lid van het beheersorgaan van de Nederlandstalige bibliotheek

