Besluiten van de Gemeenteraad van 10 september 2013
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stelt de heer Mokthari aan als gemeenteraadslid
Keurt goed :
De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Sint-Gillis
de overeenkomst met de vzw TRANSIT
de samenwerkingsovereenkomst met de vzw CPVCF
de overeenkomst met de Alzheimerliga voor de oprichting van een Alzheimer Café
de overeenkomst met de gemeente Anderlecht i.v.m. het Offerfeest
keurt het R.I.O. van de collectieve ruimte luikstraat 66 goed
neemt acte van het fietsplan dat uit het BYPAD audit resulteert
keurt het project van de “ Werk-en Informatiegroep Overheidsopdrachten van het
Brussels Hoofdstedelijk gewest” goed
beslist om 238.027 € terug te storten aan het B.G.H.G.T.
Neemt acte van de processen-verbaal van kasnazicht van het eerste en tweede
trimester 2013
Keurt de beleggerscategorie en het profiel voor de financiële markten goed
Wijzigt de gewone en buitengewone dienst van de begroting 2013
Geeft een gunstig advies voor:
De begroting van de Israëlitische liberale Gemeenschap Beth Hillel
De rekening 2012 van de kerkfabriek van de Heilige Pius X
De rekening 2012 van de kerkfabriek Sint-Denijs
De begroting 2014 van de kerkfabriek Heilige Pastoor van Ars
Neemt kennis van de beslissing van het schepencollege in verband met
de vervanging van 2 basketpanelen
levering en plaatsing van 2 hellende vlakken voor het gemeentehuis
een verwarmingsketel voor de Belgradostraat 78
de herstelling van een bliksemafleider van de Sint-Denijskerk
de levering van een boiler voor de conciërgewoning van school 14
omheiningen voor de speelpleinen
de aankoop van een wasmachine voor het kinderdagverblijf “ La Ruche”
keurt de lastenvoorwaarden en gunningswijze goed voor:
de installatie van branddetectie, evacuatie-verlichting, inbraakalarm (5 percelen)
de vernieuwing van voetpaden
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de vervanging van ramen in school 9
de renovatie van daken (4 percelen)
de renovatie en de inrichting van 4 gemeentelijke gebouwen
werken aan de verwarming in verschillende gemeentelijke gebouwen
beslist :
deel te nemen aan een werkgroep “intercommunale samenwerking betreffende het
geïntegreerd beheer van de inschrijvingen in het basisonderwijs”
o de projectgroep “ Doelstelling slaagkans” uit te breiden naar de gemeenten Elsene en
Vorst
o een coördinator aan te werven voor de ontwikkeling van een algemeen secundair
onderwijs van het intercommunale type
o de toetreding tot het Gemeentelijk Charter voor de Integratie van Personen met een
Handicap te bekrachtigen
 ondertekent de overeenkomst met de Belgische Staat i.v.m. de aflevering van
biometrische verblijftitels
 keurt het bedrag van de bijkomende werken voor de renovatie van het Wijkhuis SintAntonius goed
 neemt acte van de wedersamenstelling van de Adviescommissie Cultuur
 wijst de subsidies aan het Nederlandstalig verenigingsleven toe
 hoort de interpellaties van de heer Rongé i.v.m. het parkeerreglement en de
interpellatie van de heer Lederer i.v.m. het waterbekken
 stelt 1 agent op rust
 laat 2 agenten toe tot de stage
 benoemt 9 agenten
 benoemt 2 leerkrachten in de muziekacademie
 kent 1 disponibiliteit voor persoonlijke redenen toe
 zet 3 onderwijzers in disponibiliteit wegens ziekte
 kent een loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof toe
 ontslaat van ambtswege 1 lid van het arbeiderspersoneel
 vervangt de wd. Gemeentesecretaris voor de periode van 22 juli tot 2 augustus 2013
 vervangt 1 lid van de AV en BR van de Mission Locale

