Besluiten van de gemeenteraad van 8 oktober 2013
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Hoort het publiek in zijn interpellatie i.v.m. het tweetalig onderwijs
Verleent een erfpachtrecht aan Actiris
Brengt de site van de Abdij onder in het openbaar domein
Keurt goed :
De oveeenkomst tot mededeling van gegevens met de FOD Mobiliteit en Vervoer
Het RIO van de stewards verantwoordelijk voor de parkeerscontrole
Hernieuwt het belastingreglement op :
Het parkeren van motorvoeruigen op de openbare weg
Op sportrevenementen en op 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
Op sportrevenementen en op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in een zaal
die meer dan 500 personen kan ontvangen
Op de agentschappen van wedrennen
Op het plaatsen van stoelen, enz… op het openbaar domein
Op het uitstallen van waren enz… op het openbaar domein
Op de relaisantennes, pylonen en masten van mobilofonie
Op bankinstellingen en dergelijke
Op het lijkenvervoer en plaatsen van zegels
Op de brandstof en smeerolieverdelers
Op de ambulante handel
Op de tijdelijke bezetting van de openbare weg
Op de nachtwinkels
Hernieuwt het retributiereglement op
De bezetting van schoollokalen
De burgerlijke voltreking van huwelijken
Op de occasionnele besetting van de lokalen van het gemeentehuis
Neemt acte van de beslissingen van het college betreffende
de aankoop van
1 pilot-case
Megafoons
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Vuilnisbakken
Thermometers
Een tuinhuisje
Muziekinstrumenten
Omheiningen en gevelbekleding
Beveiligde kasten
Een schrijfmachine
De beveiliging van de schouw van school 9
Het aanplanten van nieuwe bomen in de parken en langs de weg
De realisatie van een synthetisch terrein in de Bempt
Het vernieuwen van klassen en sanitairr in school 9
Het dossier van herstellen van daken van de kerkfabriek Sainte Marie Mère de Dieu
De bijkomende uitgaven voor de opdracht voor het uittrekken van planten
Wijzigt de gewone en buitengewone begroting 2013
Geeft een gustig advies voor de goedkeuring van de begroting 2014 van de Kerkfabrieken
Sint Augustinus en Heilige Maria Moeder Gods
Geeft een ongunstig advies voor de goedkeuring van de begroting 2014 van de kerkfabriek
Heilige Pius X en voor de begrotingswijzigingen 2013 van de kerkfabriek van de heilige Maria
Moeder Gods
Geeft zijn goedkeuring voor de deelname van Vorst aan de IJP Brussel
Geeft het college de toelating om een avokaat te raadplegen en in beroep te gaan tegen 5
vonnissen i.v.m.geschillen in het kader van het belastingsreglement op vertoningen en
vermakelijkheden
Duidt aan:
De CIBG voor de aankoop van informaticamateriaal
De SA ECONOM voor de update van de hardware van de servers
Bekrachtigt de overeenkomsten 2010-2011 en 2011-2012 met de VZW Forest Quartier Santé
tot oprichting van een observatorium voor gezondheid en huisvesting en de overeenkomst
2013-2015 met de VZW Atout Projet
Keurt goed
Het addendum aan de overeenkomst in het kader van het project Foresthoreca
De overeenkomst met BOFAS
Neemt acte van de vernieuwing van de samenstelling van het beheersorgaan van de
Nederlandstalige openbare bibliotheek
Hoort de heer Hacken in zijn interpellatie betreffende de overname vanVorst Nationaal door
“het Sportpaleis”
Benoemt 2 agenten
Stelt 3 agenten op rust
Stelt het aandeel vast in drie rustpensioenen
Vervangt de gemeentesecretaris
Stelt de agenten aan die belast zijn met het toepassen van de administratieve sancties

