Besluiten van de gemeenteraad van 28 november 2017
De Raad,








Hoort 2 interpellaties van de inwoners
Keurt de overeenkomst met het Crisiscentrum goed (BE-Alert)
Keurt de wijziging van de hoofdstuk III van de geldelijk statuut goed
Keurt de overeenkomst 2017 tot regeling van de modaliteiten van de
terbeschikkingstelling aan de begunstigde van een toelage van het Gewest goed terugbetaling administratieve boetes
Keurt de overeenkomst die de modaliteiten regelt van de terbeschikkingstelling aan de
Gemeente van een subsidie van het Gewest goed – bestrijding leegstaande woningen
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor de installatie van fietsstallingen goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de levering van materiaal voor psychomotoriek en klein turnmateriaal 2017
- de aankoop van sportmateriaal en groot turnmateriaal
- de juridische zaken-Verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van StateVerzoekschrift van een ex-personeelslid tegen de beslissing van de gemeenteraad
van Vorst van 6 december 2016 waarin de tuchtstraf van ontslag van ambtswege
werd opgelegd-Aanstelling van advocaat
- de juridische zaken-Geschil over de belasting op de relaisantennes, pylonen en
masten van mobilofonie-Gemeente Vorst tegen de BVBA TELENET GROUP
(voorheen NV BASE COMPANY)-Verzoekschrift in beroep van 15 maart 2017
ingediend door de belastingplichtige-Dienstjaar 2009 tot 2011-Vonnis van 25 januari
2017 van de 34ste kamer van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van BrusselAanstelling van advocaat
- de juridische zaken-Geschil over de belasting op de vervuiling van de openbare
wegen en plaatsen of zichtbaar vanaf deze - Verzoekschrift ingediend op 31 maart
2017, betekend aan de gemeente Vorst op 7 april 2017 om te verschijnen op 10 mei
2017, voor de 32ste kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, op het
verzoek van Éric MAYER- Dienstjaar 2013-Aanstelling van advocaat
- de juridische zaken-Britse Tweedelegerlaan - Geschil aangaande de eigendom –
Betrokken oppervlakten – Verschijnen van een nieuw perceel-Voorlopige
dagvaarding teneinde de verjaringstermijn te onderbreken-Aanstelling van advocaat
- de juridische zaken - Gemeente-eigendommen - Britse Tweedelegerlaan - Geschil
aangaande de eigendom – Betrokken oppervlakten – Verschijnen van een nieuw
perceel (487 m²) – Uitbreiding van de aanspraak van de gemeente op dit nieuwe
perceel – Aanstelling van advocaat
- de juridische zaken - Geschil over de belasting op de relaisantennes, pylonen en
masten van mobilofonie – Artikel 3 van de rol die uitvoerbaar verklaard werd op 22
december 2015 door het schepencollege - Verzoekschrift op tegenspraak op datum
van 10 juli 2017 voor de N.V.ORANGE BELGIUM (voorheen N.V. MOBISTAR)
bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (AR 17/4736/A) Betekening van de griffie van 12 juli 2017 aan de gemeente Vorst en uitnodiging om
te verschijnen op 8 september 2017, voor de 32ste kamer van deze rechtbank Aanstelling van advocaat

























- de juridische zaken - Geschil over de belasting op de relaisantennes, pylonen en
masten van mobilofonie – Artikel 1 van de rol die uitvoerbaar verklaard werd op 22
december 2015 door het schepencollege - Verzoekschrift op tegenspraak ingediend
op 9 juni 2017 voor de B.V.B.A. TELENET GROUP (voorheen N.V. BASE
COMPANY) bij de Franstalige Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (AR
17/4031/A) - Betekening van de griffie van 12 juni 2017 aan de gemeente Vorst en
uitnodiging om te verschijnen op 6 september 2017, voor de 32ste kamer van deze
rechtbank - Aanstelling van advocaat
- de juridische zaken - Geschil over de belasting op de relaisantennes, pylonen en
masten van mobilofonie – Artikel 2 van de rol die uitvoerbaar verklaard werd op 22
december 2015 door het schepencollege - Verzoekschrift op tegenspraak op datum
van 30 maart 2017 voor de N.V. PROXIMUS bij de Franstalige Rechtbank van
Eerste Aanleg van Brussel (AR 17/4637/A) - Betekening van de griffie van 10 juli
2017 aan de gemeente Vorst en uitnodiging om te verschijnen op 8 september 2017,
voor de 32ste kamer van deze rechtbank - Aanstelling van advocaat
- de vervanging van ramen in verschillende gemeentegebouwen
- de aankoop van diverse machines voor de begraafplaats
- het beheersplan voor de openbare verlichting en de nachtelijke scenografie van de
gemeente Vorst
- de levering en plaatsing van kasten en kabels voor de eindejaarsverlichting
Staat drie voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2018
Keurt de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting goed
Keurt de belasting betreffende de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing goed
Keurt de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische
logies goed
Geeft een advies i.v.m. 1 rekening en 1 begroting van kerkfabrieken
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 3de trimester 2017
Keurt de aankoop van informaticamaterieel goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de restauratie van het paviljoen Joséphine in het Jacques Brelpark
- de aanstelling van een multidisciplinair team handelend in de hoedanigheid van
projectontwerper voor de heraanleg van de openbare ruimten in het hart van Vorst
Stelt het driejarige investeringsprogramma 2016-2018 voor
Wijzigt het reglement betreffende de inschrijvingen van de leerlingen in het gewoon
Franstalig gemeentelijk onderwijs
Keurt de standaardsubsidiëringsovereenkomst "Mozaïekfresco" goed
Keurt de subsidiëringsovereenkomst met de partner vzw’s goed – Stadbeleid –
Operatie 2.1
Neemt het aanhangsel aan de overeenkomst voor gemeentelijke subsidie tussen de
gemeente en de vzw Partenariat Marconi aan
Sluit zich aan bij het beroep ingesteld bij de Raad van State door de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tegen het Koninklijk besluit van 8 oktober 2017 tot bepaling
van de vestiging van de eenheden van de civiele bescherming
Verleent een princiepsakkoord voor de verkoop van de gemeentelijke percelen van het
oude tracé van de Britse Tweedelegerlaan
Wijzigt de bestemming van de kredieten ingeschreven voor de vervanging van de
lampen van terreinen van de Bempt
Hoort vier interpellaties van gemeenteraadsleden
Kent 3 pensioenen toe
Benoemt 12 leraren
Stelt 2 evaluatoren van de schooldirecties aan
Stelt 1 agent-vaststeller aan
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof

