Besluiten van de Gemeenteraad van 14 mei 2013
De Raad,
 Wijzigt het geldelijk statuut, het arbeidsreglement en het aanwervings-en
bevorderingsreglement van het gemeentepersoneel
 Stemt toe in het gedeeltelijk gebruik van de “speel –en vrijetijdsplaats” van het RCGO
Marconi
 Keurt goed:
 de overeenkomst van de terbeschikkingstelling aan Atrium van het gedeelte “Brasserie en
priorij” van de Abdij van Vorst
 het bijzonder bestek en de gunningswijze van de opdracht “ begeleiding van het project
Ecologische Corridor”
 de samenwerkingsovereenkomst met de VZW SVKV
 de overeenkomst in het kader van het Tewerkstellings-en Ondernemingshuis
 De transactie voor de betaling van de verzekeringspremies aan Ethias
 De gunningswijze voor de de opdracht voor leningen van voorziene investeringsuitgaven
 Geeft een gunstig advies op de goedkeuring van de rekening 2012 van de Kerkfabriek van de
Heilige Pastoor van Ars
 Stemt in met de beslissing van het schepencollege i.v.m.
 De levering van een electrische boiler voor school 6
 Het programma 2013 van de opdracht “veiligheidsvoorzieningen-markeringen”
 De vervanging van een raam en een luik in het Vredegerecht
 De noodmaatregelen voor gedeeltelijke afbraak en stabilisering van het gebouw gelegen 194
Kersbeeklaan
 De gunningswijze van de opdracht “kleine veiligheidsaanpassingen, aan kruispunten en
verkeersdrempels”
 De herziening van de goedkeuring van de aanhangsels 1 en 2 van de opdracht” renovatie van
de gevels van school 9”
 Legt de uitgave vast en staat de betaling van het saldo toe aan Hydrobru dat werd
voorgeschoten voor de asfaltering van de Marguerite Bervoetstraat
 Keurt de gunningswijze toe van:
 De opdracht voor de asfaltering van de straten
 De opdracht voor het vellen en snoeien van bomen langs de weg en in de parken
 Bekrachtigt het organiek reglement van het beheersorgaan van de Nederlandstalige
openbare bibliotheek
 Verklaart betrekkingen vacant voor vaste benoeming in de school “Wereldbrug”

 Hoort de interpellaties van de heer Hacken i.v.m. het samenwerkingsakkoord met de
gemeente Jerada et het regionale project “Fix my Street” en van mevrouw Gelas i.v.m. de
parkeermeters op het grondgebied van Vorst en i.v.m.het Gewestelijk Parkeerplan
 Stelt verschillende mandaten aan
 Stelt 3 agenten op rust
 Kent 1 overlevingspensioen toe
 Zet 1 agent in disponibiliteit
 Benoemt 7 agenten in vast verband

