Besluiten van de gemeenteraad van 20 oktober 2020
De Raad,
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Neemt kennis van een politieverordening
Hoort een interpellatie van het publiek
Keurt de wijziging van het samenstelling van de commissies goed
Duidt 1 mandaat aan
Keurt de overeenkomst met de CVBA “REPROBEL” goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de kosten in verband met de opvorderingsbeslissing van de Burgemeester in
verband met de oprichting van een testcentrum in het kader van de Covid-19epidemie en stemt in met de uitgave
- de opdracht voor leveringen “CENTR’AL - Aankoop van turn- en dansmateriaal”
- de opdracht voor leveringen “CENTR’AL - Aankoop van een dansmat”
- de Operatie 2.1 “Heropleving van de wijk door de ontwikkeling van de
Drukkerijsite”: Herinrichting van een loods op de Drukkerijsite” en de financiering
van de uitgave
- de opdracht van projectontwerper betreffende de “Renovatie van de gebouwen
Wielemans Ceuppens 1-7 tot voorziening van collectief belang”
- de samenstelling, organisatie en begeleiding (vorming, animatie en formulering van
aanbevelingen) van een burgerpanel
- de plaatsbeschrijving bij aankomst van het Hotel Fierlant, de Fierlantstraat 67 en
stemt in met de uitgave
- de bouw van een Franstalige school op de Bempt – Gesplitste opdracht: Vast
gedeelte: Bouw van een school en van een omnisportzaal
- de bouw van een Franstalige school op de Bempt – Gesplitste opdracht:
Voorwaardelijk gedeelte: Aanleg van de omgeving en van de speelplaats – School en
sportzaal
- de herstelling van de deur en plaatsing van een trapleuning in BRASS
- de uitbreiding van het bestaande hekwerk in de Bempt (aanhangsel 1 en 2)
- de zware interventies aan de synthetische terreinen voor de Bempt
- de aankoop van gereedschap voor de garagewerkplaats
- de hydraulische en landschappelijke studie van de wegen op de site van Forest
Domaine
Keurt de beslissing van de Raad van het OCMW i.v.m. de begrotingswijziging nr. 3
goed
Keurt de overeenkomst voor de aankoop ten algemenen nutte van een goed gelegen
Brusselsesteenweg 18-20 goed
Keurt de aanvraag vanwege Green Fabric ABY om het tijdelijk gebruik tot het begin
van de afbraakwerken te vernieuwen van het gebouw gelegen Brusselsesteenweg 2224 goed
Keurt het verzoek tot hernieuwing van het tijdelijk gebruik van bar ABY voor het
seizoen 2021 goed
Keurt de offerte voor de uitvoering van een gedetailleerd bodemonderzoek en van een
risicostudie goed
Keurt de aanstelling van IRISNET voor informaticabekabeling van de school
“BEMPT” goed
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 1ste en 2de trimester 2020
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Keurt de begrotingswijzigingen 8 en 9 van de gewone en buitengewone dienst 2020
goed
Geeft een advies i.v.m. 1 rekening en 1 begroting van kerkfabrieken
Keurt aan de toetreding tot de toekomstige raamovereenkomst van de Federatie
Wallonië-Brussel voor de aankoop van boeken goed
Keurt de gebruiksovereenkomst van lokalen in het door de gemeente gehuurd
Marguerite Bervoetsstraat 1-5, met het Gewestelijk Parkeeragentschap van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest goed
Keurt de overeenkomst van buitengewoon tijdelijk gebruik van bepaalde duur van het
gebouw Van Volxemlaan 174-178 goed
Keurt de overeenkomst “Co-creatie 2020” goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de renovatie van het dak van de conciërgewoning-informaticaruimte en het dak van
de kleuterschool van school 9
- de renovatie van het dak (inclusief de herinrichting van de refter) van school 11A
- de vervanging van de liften van de BRASS
Herziet het bedrag van de raming en de financieringswijze voor de gedeeltelijke
renovatiewerken in school 13 ‘Les Marronniers’
Keurt de overeenkomst met de MIVB, met betrekking tot het derdebetalerssysteem ten
gunste van het onderwijzend personeel goed
Keurt de overeenkomst met ‘Les chercheurs d’air’ goed
Wijzigt het toewijzingsreglement voor de gemeentewoningen
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw “Mission Locale de Forest” goed
(Openbare netheid en graffitiverwijdering)
Keurt de overeenkomst betreffende de Brussels Buurt- en Preventieplan 2020 goed
Keurt de aankoop van boeken voor de nederlandstalige bibliotheekcollectie goed
Kent de naam “Henri Kichkastraat” toe voor een weg van verkaveling 58
Hoort 12 interpellaties en 8 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Zet 1 agent op pensioen
Stelt 1 sanctionerend ambtenaar aan
Draagt een kasvoorschot over
Benoemt 1 leraar

