
 
 
Pastoorstraat, 2 

1190 Brussel 

 
De Gemeenteraad van dinsdag 14 oktober om 19u30 

in het gemeentehuis (1
ste

 verdieping) 
 

 

OPENBARE ZITTING 

 

A.Z. 1. Algemene Zaken - Gemeentehuis - Verhuizing - Alarmsysteem gebouw 

Schaatsstraat - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet - 

Akteneming 

  

 2. Algemene Zaken - Gemeentehuis - Verhuizing - Installatie van een 

toegangscontrolesysteem door lezen van biometrische gegevens gebouw 

Schaatsstraat - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet - 

Akteneming 

  

Prev. 1. Preventiedienst - TRANSIT vzw - Overeenkomst 2014 - Federale begroting - 

Goedkeuring 

  

G.E. 1. Gemeente-eigendommen – Patrimoniale verzekering – Gebouw gelegen te 

Vorst, Neerstalsesteenweg 151-155 – Waterschade (schadegeval van 26 

augustus 2013) – Toepassing van artikel 234, 3
de

 lid van de nieuwe gemeentewet 

– Tenlasteneming van de factuur nr. 291/2014 van In Advance 

  

 2. Gemeente-eigendommen – Vredegerecht, gelegen te Vorst, 

Alsembergsesteenweg, 296 – Bezettingsvergoeding – Vraag om herziening. 

  

 3. Gemeente-eigendommen - Gemeentelijke vzw - Forest, centre culturel - Saldo 

van de werkings- en personeelssubsidies voor het jaar 2013 - Rekeningen van 

het jaar 2012 - Aktename 

  

Lo. 1. Huisvesting - Transitwoningen - Wijziging van het toewijzingsreglement en van 

de standaardovereenkomst van tijdelijke bewoning 

  

Mo. 1. Mobiliteit - Tripartiete overeenkomst met Zen Car autodelen operator   

 2. Mobiliteit -Tripartiete overeenkomst met Cambio autodelen operator   

C.A.D. 1. Centrale Aankoopdienst - Kleine Kinderen - Aankoop van keukenmateriaal - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van gunningswijze - Toepassing van 

artikel 234, 3de lid van de Nieuwe Gemeentewet - Kennisgeving. 

  

 2. Centrale Aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Dringende verhuizing van 7 

fotokopieerapparaten en 1 omslagvulmachine - Interventie van een technicus - 

Toepassing van artikel 234, 1ste lid van de Nieuwe gemeentewet – Akteneming 

 

  



 3. Centrale aankoopdienst - Openbaar onderwijs - Aankoop van vuilnisbakken 

voor handwasbakje en zeeppompjes - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en 

van de gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving. 

  

 4. Centrale Aankoopdienst - Openbare Werken - Aankoop van materiaal voor 

werken in de scholen - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, van de 

gunningswijze en van de te raadplegen firma's - Toepassing van artikel 234, 3de 

lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving. 

  

 5. Centrale Aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Dringende verhuizing van vijf 

fotokopieerapparaten - Toepassing van artikel 234, 1ste lid van de nieuwe 

gemeentewet - Akteneming 

  

 6. Centrale Aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Voorstel van overeenkomst - 

Huren en onderhoud van werkkledij 

  

Fi. 1. Financiën - Wijzigingen nummers 10 en 11 van de gewone en buitengewone 

dienst - Begroting 2014 

  

 2. Financiën - Retributie voor de burgerlijke voltrekking van huwelijken vrij 

aangevraagd door particulieren - Reglement - Hernieuwing - Wijzigingen 

  

 3. Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014 

- Uitvoering van een synthetisch veld 

  

O.N. 1. Openbare Netheid - Aankoop van beschermend koetswerk voor het voertuig 

voor graffitiverdwijndering - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de 

lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

In. 1. Informatica - Aankoop van informatica materiaal - Begroting 2014 - Centrale 

aankoopdienst - Informaticacentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 

Wijziging 

  

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - Renovatie van het rieten dak van de twee gebouwen aan 

de ingang van het kerkhof - 2014-T-030 - Lastvoorwaarden, gunningswijze, lijst 

van de te raadplegen firma’s - Toepassing van artikel 234, 1ste lid van de 

nieuwe gemeentewet - Akteneming 

  

 2. Overheidsopdrachten - Werken aan de verwarming in verschillende 

gemeentegebouwen (3 percelen) - 2014-T-035 - Goedkeuring van de 

lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

  

 3. Overheidsopdrachten - Jacques Brel Park: werken fase IV - 2014-T-037 - 

Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving 

  

 4. Overheidsopdrachten - Kinderdagverblijf Le Bercail: inrichtingswerken - 2014-

T-036 - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

  

V.S.C. 1. Voorzieningen voor Sociale Cohesie- Collectieve ruimte Luikstraat 66-Intern 

Reglement wijzigingen 

  

 2. Voorzieningen voor Sociale Cohesie- Studie Jeugd toegang tot de rechten-

Goedkeuring van de gunningsvoorwaarden-Kennisgeving 

 

 

  



H.W. 1. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Abdij - Goedkeuring van 

het basisdossier 

  

 2. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Abdij - Reglement van 

interne orde van de Wijkcommissie 

  

 3. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Goedkeuring van 

de programmawijziging nr 2 

  

 4. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operatie 1E - 

Subsidies infrastructuren COCOF 2014 - Kinderdagverblijf Bout’chics - 

Goedkeuring subsidieaanvraag 

  

 5. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operaties 1B2, 

1B3, 1C1 en 1F - Bouw van een complex van gediversifieerde voorzieningen 

met culturele en sportieve functie en heraanleg van het Albertplein  - Albertpool 

- Opdracht voor diensten - Aanstelling van een multidisciplinair team, anders 

genoemd Projectontwerper - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de 

gunningswijze van de opdracht - Opdrachtaankondiging 

  

N.A. 1. Nederlandstalige aangelegenheden - Openbaar Onderwijs - Overeenkomst 

scholengemeenschap 2014-2020 - Verlenging - Goedkeuring 

  

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 

 


