Besluiten van de gemeenteraad van 24 oktober 2017
De Raad,















Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Vorst, Anderlecht en
Sint-Gillis in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van jeugdcriminaliteit
goed
Kent een supplement voor de eindejaarstoelage toe
Keurt de wijziging van de arbeidsreglement goed
Treed toe tot het raamakkoord - waarbij de FPD AG insurance aangeduid heeft als
verzekeraar inzake hospitalisatieverzekering
Wijzigt het organogram van het departement preventie, veiligheid en sociale cohesie
Keurt de totale overdracht van de toelage met aftrek van het aandeel van de gemeente
dat verplicht is voor de werking van de politiezone goed
Keurt de financiering van de renovatie van de daken van de Residentie Berlioz
Keurt de gebruiksovereenkomst voor de zone voor het beoefenen van petanque op de
hoek gevormd door de Domein-en Victor Rousseaulaan goed
Keurt de overeenkomst in het project “Plants for Environmental Transition and Life”
goed
Keurt de overeenkomst voor voorbijgaande ingebruikneming voor de oprichting van
de Moestuin van de Drie Fonteinen goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de vervanging van de rioolwaterpompen die het afvalwater naar de riolering laten
afvloeien
- het meubilair en uitrustingen in roestvrij staal
- het meubilair voor de kinderdagverblijven
- de huishoudtoestellen 2017-2018
- de industriële stofzuiger
- de vervanging van één van de sectionale poorten van het Technisch Centrum
- de renovatie van sanitair op School 12, Zevenbunderslaan 210
- de afbraak van de paviljoenen van de Bempt
- de inrichting van het speelplein op 8-mei-square (fase II)
- de renovatie van daken (4 percelen) op School 9 (herstelling van het dak en
waterdichtingswerken)
- de levering van bouwmaterialen (2 percelen) 2018, 2019, 2020
- de behandeling van de bovendrempels op technisch centrum
- de aankoop van lichtslingers
- de levering en plaatsing van kasten en kabels voor de eindejaarsverlichting
- de opdracht voor aanneming van werken voor het optrekken van twee gebouwen,
Albertpool
- de opstelling van een milieueffectenrapport
- de aankoop van een inox kast buiten de collectieve aanbestedingsprocedure naar
aanleiding van een overtreding vastgesteld door de inspecteur van het
Voedselveiligheidsagentschap
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van 2de trimester 2017
Keurt de voorwaarden vermeld in aanhangsel nummer 8 bij het
Pensioenverzekeringsreglement goed




















Keurt de voorwaarden vermeld in aanhangsel nummer 6 bij het
Bijdrageverzekeringsreglement goed
Keurt de begrotingswijzigingen 8 en 9 van de gewone et buitengewone dienst 2017
goed
Geeft een advies i.v.m. 6 rekeningen en 4 begrotingen van kerkfabrieken
Keurt de aankoop van informaticamaterieel goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de veiligheidsvoorzieningen – Programma 2017
- de renovatie van het stooklokaal van het Bertelsonstadion
- de elektriciteitswerken, installatie van een branddetectiesysteem en van een
noodverlichting, installatie van videofoons in verschillende schoolinstellingen (3
percelen)
- de renovatie van het buitengeheel van het gebouw achteraan van de school 3
Keurt de arbeidsreglement van het onderwijzend personeel, directeur en
gelijkgestelden van het gewone en gespecialiseerde basisonderwijs goed
Verklaart voor 2017/2018 betrekkingen in het onderwijs vacant
Keurt het permanentieprogramma van de Jeugd Informatie Ruimte en het wekelijkse
gebruik van het gemeentelijke lokaal gelegen Victor Rousseaulaan 300 te 1190 Vorst
door de verenigingen Infor Jeunes Bruxelles, Genres Pluriels, Dynamo Amo en
Dynamo International goed
Keurt de uitzonderlijke overeenkomst voor een buitengewone investeringssubsidie
tussen de gemeente en de vzw Buurthuis Sint-Antonius goed
Keurt het aanhangsel bij de overeenkomst voor gemeentelijke subsidie 2017 tussen de
gemeente en de vzw Buurthuis Sint-Antonius goed
Keurt de begroting 2017 van het OCMW goed
Verlengt van het vertegenwoordigingsmandaat bij Hydrobru
Hoort drie interpellaties van gemeenteraadsleden
Benoemt 3 agenten
Draagt een kassavoorschot over
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof

