Besluiten van de gemeenteraad van 30 januari 2018
De Raad,









Hoort 1 interpellatie van de inwoners
Gaat over tot het ontslag van een raadslid en de installatie van zijn opvolger
Stelt het nieuwe kader van het administratief en technisch personeel alsook het nieuwe
schema van de organisatie van de gemeentelijke departementen vast
Stelt het nieuwe werkliedenkader vast
Stelt het nieuwe personeelskader van het onthaal- en verzorgend personeel vast
Keurt de wijziging van het geldelijk statuut goed
Neemt de HR van de site van de Drukkerij aan
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de levering en vervanging van het buitenschrijnwerk in pvc van de gevel in de
Belgradostraat 78-84 (Perceel 1 “Levering en vervanging van het eenvoudige
buitenschrijnwerk” en Perceel 2 “Levering en vervanging van de erkers”)
- de levering en vervanging van een waterverzachter, Luikstraat 62
- de aankoop en plaatsing van een nieuwe deurtelefooninstallatie voor het gebouw in
de Belgradostraat 78
- de levering en plaatsing van een thermische zonne-installatie
- industriële huishoudtoestellen 2017
- de aankoop van specifieke printers
- het buitenmeubilair
- de aankoop van kantoormeubilair en verbonden meubilair
- rolgordijnen
- een parasol
- de aankoop van stemhokjes voor stembureaus
- de aankoop van twee karretjes
- de aankoop van zes toneelprojectoren
- de aankoop van een biljartlaken en van stootbanden
- gordijnen
- vitrages en toebehoren
- de aankoop van rekken
- de levering van materiaal voor psychomotoriek en klein turnmateriaal 2017
(herlancering)”
- vaatwerk en keukenaccessoires
- kantoormateriaal
- de aankoop van boekendozen
- de aankoop van inklapbare tafels, statafels en toebehoren
- de oprichting van een website en van een elektronische newsletter voor de
Franstalige bibliotheek
- de aankoop van divers gereedschap 2017 (herlancering)
- de aankoop/installatie van vier fotoscanners en van vier handtekeningscanners en
stemt in met de uitgave
- zes biometrische packs en stemt in met de uitgave en het maintenancecontract voor
vijf jaar en stemt in met de uitgave
- de levering van een schuilhuisje voor het stille gebed van de families op het kerkhof
- de aankoop van 3 fietsen voor de Dienst Mobiliteit
- de aankoop van een fototoestel, van een beschermhoesje en van een geheugenkaart













- de aankoop van een laser telemeter, van een kijkbril en van een elektronische
waterpas
- de wijziging voor de elektriciteitswerken in verschillende Franstalige scholen
- de vervanging van een compressor en van een water- en luchtzandstralingssysteem
en stemt in met de uitgave
- de aankoop en het parametreren van dit videoveiligheidssysteem voor de
begraafplaats van Vorst en stemt in met de uitgave
Herziet zijn beslissing van 24.10.2017 en stemt in met de uitgave voor de vervanging
van de rioolwaterpompen die het afvalwater naar de riolering leiden
Keurt de overeenkomst met het Agentschap Net Brussel voor plaatsing en het beheer
van de ondergrondse glas- en kledingbollen goed
Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 171.385 € voor de signalisatie zone 30 alsook voor de
herinrichting van straten en kruispunten goed
Keurt de gebruiksovereenkomst voor het zwembad Victor Boin goed
Keurt de toekenning van de subsidies van het impulsfonds (IFMB 2018) goed
Keurt een motie betreffende het wetsontwerp dat woonstbetreding toelaat goed
Hoort 3 interpellaties van gemeenteraadsleden
Kent 1 pensioen toe
Laat 1 arbeider toe tot de stage
Stelt 9 leraren aan
Stelt 1 controlearts aan

