Besluiten van de gemeenteraad van 18 oktober 2016
De Raad,













Gaat over tot een tuchtverhoor
Keurt de tripartiete overeenkomst met Ubeeqo, operator van autodelen, goed
Neemt akte van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen voor:
- De aankoop van fietsparkeervoorzieningen
- Dringende bekabelingswerken op de school « Arc-en-ciel »
- De herstelling van drie springmatten van de trampolines in het park van de Bempt
en stemt in met de uitgave
- De vervanging van het warmwaterproductietoestel van het Klein Sportpaleis en
stemt in met de uitgave
Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen
voor:
- De aankoop van bain-marie karren en stemt in met de uitgave
Sluit aan bij de opdrachtcentrale opgestart door de gemeente Elsene voor de levering
van motorbrandstof en brandstoffen
Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen
voor:
- De aankoop van een sleutelkastje
- De aankoop van een luxmeter en toebehoren
- De aankoop van 15 karren voor straatvegers en van 10 reservewielen
- De aankoop van gereedschap voor de garage
- De aankoop van een graveertoestel voor bewegwijzeringsborden en grafschriften
(graven)
- De aankoop van beschoeiingen bestand tegen verzakkingen
- De aankoop van vouwtafels
- De aankoop van vlaggen en knopen voor halfstok vlaggen
- De aankoop van opbergkisten
- De aankoop van een metalen structuur en van twee projectors
- De aankoop van vlaggenstokhouders, vuilnisbakken, asbakken en banken zonder
rugleuning
- De aankoop van hoek- en deurbeschermers
- De renovatie van het gebouw gelegen Sint-Denijsplein nr 6, 7, 8
- De levering van strooizout en calciumchloruur
- De levering van dolomiet
- De levering van materialen in hout of derivaten en toebehoren voor volledige
uitvoering ervan
Keurt goed et ondertekent de overeenkomst met betrekking tot het in concessie geven
van de exploitatie van een voedings-, bloemen- en ambachtenmark op het SintDenijsplein en voorplein
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van 1ste trimester 2016
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van 2de trimester 2016
Neemt het ordonnantie van 19 juli 2007 tot verbetering van de budgettaire toestand
van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan

















Geeft een advies i.v.m. een begroting van een kerkfabriek
Machtigt het college om een dading te treffen in het geschil tussen de gemeente en de
NV Francovera
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- Werken aan de verwarming in verschillende gemeentegebouwen (2 percelen)
- Renovatie van 2 klassen in school 3
- De aankoop van een compacte veegmachine
- De herstellingswerken van de BRASS
- De aanstelling van een multidisciplinair team, handelend in de hoedanigheid van
'projectontwerper', met het oog op de renovatie van de site van de Abdij van Vorst
en haar volledige reconversie tot culturele pool
- De elektriciteitswerken in verschillende scholen (4 percelen)
Keurt een overeenkomst goed betreffende de toekenning van een CRAC lening
alternatieve financiering
Keurt de programmawijziging nr. 2 van het Duurzaam Wijkcontract Abdij goed
Keurt de wijziging van het Gemeentereglement voor de toekenning van premies aan
particulieren die een regenwateropvangsysteem wensen te installeren goed
Herziet het bedrag van de ramingen van de opdrachten voor het bouw van een
voorzieningencomplex, Renovatie van het kinderdagverblijf Les Bout’chics, Bouw
van een nieuw buurthuis en Renovatie van het kinderdagverblijf La Ruche
Kent een supplement voor de eindejaarstoelage toe
Keurt de overeenkomst met Atrium
Hoort twee mondelingen vragen van een gemeenteraadslid
Kent 1 pensioen toe
Zet een agent in disponibiliteit
Bevestig de opschorting van een agent
Vervangt de Gemeentesecretaris

