GEMEENTE VAN VORST
De Gemeenteraad van op dinsdag 9 september 2014 om 19u30
in het gemeentehuis (1ste verdieping)
OPENBARE ZITTING
A.Z.

Pers.

Prev.

1.

Algemene Zaken - Verhuizing van kuntsvoorwerpen - Toepassing van artikel
249 van de NGW

2.

Algemene Zaken - Gemeentehuis - Verhuizing - Toepassing van artikel 249 van
de NGW - Verhuizing dienst burgerlijke stand

3.

Algemene Zaken - Verhuizing van de diensten openbaar onderwijs en kleine
kinderen en van de schepenkabinetten - Toepassing van artikel 249 van de NGW

4.

Algemene Zaken - Gemeentehuis - Verhuizing - Alarm - Beveiliging toegang Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet

1.

Personeel - Arbeidsreglement - Afschaffing van de permanenties van de
burgelijke stand

2.

Personeel - Gemeentesecretaris - Bevordering

3.

Personeel - Aanwervings- en bevorderingsreglement - De aanwerving Wijzigingen

1.

Preventiedienst - Alternatieve gerechtelijke maatregelen - Overeenkomst 2014 Goedkeuring

Steden. 1.

Park.

C.A.D.

Stedenbouw - Wijziging van de rooilijnen van de Olieslagerijlaan te Vorst Voorlopige aanneming

2.

Stedenbouw - Administratieve kosten en belasting op de afgifte van de
stedenbouwkundige vergunningen - Reglement - Wijziging

1.

Parkeerbeleid - Licentie betreffende de gebruiksvoorwaarden van gegevens in
het kader van een overheidsopdracht

2.

Parkeerbeleid - Retributie op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare
weg - Reglement

3.

Parkeerbeleid/Financiën - Belasting op de tijdelijke bezetting van
parkeerplaatsen door een entiteit - Reglement

1.

CAD - Overheidsopdrachten - Aankoop van een huisvuilverdichter Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

FI.

2.

Centrale Aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Dringende verhuizing van drie
fotokopieerapparaten -Toepassing van artikel 234, 1ste lid van de nieuwe
gemeentewet - Akteneming

3.

Centrale aankoopdienst - Verschillende overheidsopdrachten - Goedkeuring van
de lastvoorwaarden, van de gunningswijze en van de uit te nodigen firma's Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet- Kennisgeving

1.

Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014
- School 9 - renovatie van klaslokalen en sanitair

2.

Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014
- School Arc-en-ciel - renovatie van sanitaire blokken

3.

Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014
- Kinderdagverblijf Le Toboggan - aanpassingswerken

4.

Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014
- School 3 - opbouw van een overdekte speelplaats

5.

Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014
- School 9 - herstelling dak

6.

Financiën - Wijzigingen nummers 8 en 9 van de gewone en buitengewone dienst
- Begroting 2014

7.

Financiën - Proces-verbaal van kasnazicht - 1ste trimester 2014

8.

Financiën - Proces-verbaal van kasnazicht - 2de trimester 2014

9.

Financiën - Kerkfabriek van Sint-Alena - Begroting 2014

10. Financiën - Kerkfabriek van Sint-Alena - Begroting 2013
11. Financiën - Kerkfabriek van de Heilige Pius X - Rekening 2013
12. Financiën - Kerkfabriek van Sint-Alena - Rekening 2013
13. FINANCIËN - Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouwboodschap - Dakwerken
14. Financiën - Kerkfabriek - Pastorie van de Sint-Augustinuskerk - Vernieuwing
van de daken - Dringende werken - Opdracht van architect
15. Financiën - Kerkfabriek van de Verenigde Anglicaanse kerk - Begroting 2014
In.

1.

Informatica - Buitengewone dienst van de begroting 2014 - Aankoop van
printers - Kennisgeving

O.Op.

1.

Overheidsopdrachten - 2014-F-011 - Aanpassing van het hellende vlak voor
personen met beperkte mobiliteit (PBM) van het Gemeentehuis aan het gebouw
gelegen Sint-Denijsstraat 14 te Vorst - Toepassing van artikel 249 van de NGW
- Instemming met de uitgave

2.

Overheidsopdrachten - 2014-S-021- Vervanging van dode bomen langs de
openbare wegen - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet – Kennisgeving

3.

Overheidsopdrachten - 2014-S-023- Gemeentehuis: studie en testen voor de
verlichting - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe
gemeentewet - Kennisgeving

4.

Overheidsopdrachten - 2014-S-024- Technische studie van bliksemafleider en
risicoanalyse: Perceel 1 (Gemeentehuis) en Perceel 2 (Abdij van Vorst) Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe
gemeentewet - Kennisgeving

5.

Overheidsopdrachten - Renovatie van de voetpaden - 2014-T-029 - Goedkeuring
lastvoorwaarden en gunningswijze

6.

Overheidsopdrachten - 2014-T-025 - Sint-Denijskerk: in conformiteit stelling
van de bliksemafleider - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid
van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

7.

Overheidsopdrachten - 2014-T-027 - Sint-Denijs 6/8: sondering van de
funderingen - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de
nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

8.

Overheidsopdrachten - 2014-T-028 - J. Brel Park: restauratie van schrijnwerk en
van andere metalen elementen - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234,
3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving

9.

Overheidsopdrachten - Elektriciteitswerken, installatie van een
branddetectiesysteem en een noodverlichting, installatie van videofoons in
verschillende scholen (3 percelen) - 2014-T-032 - Goedkeuring van de
lastvoorwaarden en van de gunningswijze

10. Overheidsopdrachten - Herstelling van het asfalt van gemeentewegen Programma 2014 - Intrekking van de beslissing tot goedkeuring van de
lastvoorwaarden en van de gunningswijze
11. Overheidsopdrachten - 2014-T-015 - Herstelling van het asfalt van
gemeentewegen - Programma 2014 - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en
van de gunningswijze
12. Overheidsopdrachten - 2014-T-031 - Vernieuwing van de weg van het
Constantin Meunierplein - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid
van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving
13. Overheidsopdrachten - 2014-T-034 -Veiligheidsinrichtingen aan kruispunten en
verkeersdrempels - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de
gunningswijze
14. Overheidsopdrachten - 2014-T-022bis - Vervanging van het
verwarmingssysteem in de "blauwe zaal" van de Abdij en in één van de
tentoonstellingsgalerijen - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid
van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving
15. Overheidsopdrachten - 2014-T-033 - Renovatie van daken: School Arc-en-Ciel,
Globelaan 40 te Vorst - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de
gunningswijze
O.O.

1.

Openbaar Onderwijs - PSE - Onder toezicht plaatsen van de leerlingen van de
Ecole Active

Jeugd.

1.

Jeugddienst - Overeenkomst met de vzw Théâtre de l'Ancre betreffende de

theatervoorstelling "Un homme debout" - Goedkeuring
2.

Bevolk. 1.

Jeugddienst - Overeenkomst met het gemeenschapscentrum Ten Weyngaert
betreffende de theatervoorstelling "Un homme debout" - 20-25 oktober 2014 Goedkeuring
Diensten bevolking - Burgerlijke Stand - Gemeentehuis - Aankoop van systeem
filebeheer - Artikel 249 van de NGW - Akteneming.

2.

Diensten Bevolking - Gemeentehuis - Verhuis van de mobiele rekken naar
Schaatstraat - Artikel 249 van de NGW - Akteneming

3.

Diensten Bevolking - Gemeentehuis - Verhuis - Aankoop van tabletten en
boekensteunen van de mobiele rekken - Artikel 249 van de NGW Akteneming

4.

Dienst Bevolking - Gemeentehuis - Huur module software Saphir "kassabeheer"
en "fiche rijbewijs" - Toepassing van artikel 249 van de NGW-Akteneming

H.W.

1.

Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Albert - Operaties
1F/1G/3C - Interventiemodaliteiten door Beliris - Goedkeuring van het
protocolakkoord 4.1.53.1 « Wijkcontract Albert 2012 te Vorst »

N.A.

1.

Nederlandstalige aangelegenheden - Openbaar Onderwijs - Gesubsidieerd
onderwijzend personeel van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs De Wereldbrug - Vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in
wervingsambt met ingang van 1 januari 2015

2.

Nederlandstalige aangelegenheden - Openbaar Onderwijs - Gesubsidieerd
onderwijzend personeel van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs De Puzzel - Vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in
wervingsambt met ingang van 1 januari 2014

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN

