
 
Besluiten van de gemeenteraad van 23 november 2021 

 

De Raad, 

 

• Stelt 2 mandaten aan 

• Keurt het uurrooster van de polyvalente medewerkers van het complex CENTR’AL 

goed 

• Keurt de uurroosters Franstalige gemeentelijke bibliotheek (Biblif) goed 

• Keurt het uurrooster van de personeelsleden van het sportcomplex Bempt goed 

• Keurt het uurrooster van het personeel dat tewerkgesteld is in de sportzaal van de 

'Ecole du Bempt' goed 

• Keurt het uurrooster van de personeelsleden van Sporthal Van Volxem goed 

• Keurt de wijziging van het reglement betreffende de verloven van de contractuele 

personeelsleden voor rouwverlof en erkende erediensten goed 

• Keurt de wijziging van het reglement betreffende de verloven van de statutaire 

personeelsleden en de personeelsleden in stage voor rouwverlof en erkende 

erediensten goed 

• Keurt het protocol 2021/1 van het Comité C goed 

• Keurt de tweede pensioenpijler voor het contractueel gemeentelijk personeel vanaf 

2021 goed 

• Keurt het reglement betreffende de toekenning van ecocheques aan het personeel van 

de gemeentelijke kinderdagverblijven goed 

• Keurt de verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques goed 

• Keurt de baremieke loonschalen vanaf 2021 goed 

• Keurt de subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het ondersteunen van 

het sportbeleid in het kader van de coronacrisis goed 

• Keurt het addendum bij de subsidieovereenkomst met Parcklab Wielemans voor het 

"Fairy Box"-project goed 

• Keurt de wijziging van protocol nr. 2.23.1.3 van Beliris goed 

• Keurt de overeenkomst betreffende de organisatie en uitvoering van de 

heraanlegwerken aan het Sint-Denijsplein goed 

• Neemt kennis van de beslissing van het college voor: 

- de renovatie van het kinderdagverblijf La Ruche en de verhoging van de 

opvangcapaciteit 

- de uitvoering van een gedetailleerd onderzoek en een risicostudie - Fase 3 

- de aankoop van geluidsmateriaal voor evenementen 

- de aankoop van een grote partytent voor evenementen 

- de aankoop van informaticamateriaal via de mandaatovereenkomst met het CIBG 

- het schoolvervoer en het vervoer naar buitenschoolse activiteiten 

- de aankoop van industriële huishoudtoestellen 

- de aankoop van inox-uitrustingen 

- de aankoop van hoek- en deurbeschermingen 

- de verhuizing van de archieven 

- de strijd tegen de oververhitting van de lokalen (dak) 

- de heraanleg van de terrassen (groendak, borstwering, waterdichting ...) van het 

Kinderdagverblijf les Lutins 



- de sondering via camera en de herstelling van de muurkappen van het dak voor 

school Arc-en-Ciel 

- de creatie van een nieuwe klimmuur aan de Hall Van Volxem 

- de tussenkomst van een conservator-restaurateur kunstwerken voor Sint-

Denijskerk 

- de dringende interventie aan de technische installatie van de kerk voor de Sint-

Denijskerk 

- de levering en plaatsing van archiefkasten type “Compactus (2020-2021) 

- de informatieborden te plaatsen in de openbare ruimte 

- de aankoop van gereedschap (7 percelen) 

- de levering van markeernagels 

- de vervanging van de banden van de bulldozer van het kerkhof 

- het onderhoud en de herstelling van de gasdetectiesystemen (2022-2024) 

- de meting van landmeter 

- de noodtrap en de inrichting van een externe vluchtweg voor het kinderdagverblijf 

Les Petits Matelots 

- de herstelling en aanpassing van de oude (nood)armaturen aan de normen 

- de vervanging van de ramen van de nieuwe vleugel van School Arc-en-Ciel 

- de controle/herstelling/lediging/vulling van het hele warmtepompsysteem van het 

kinderdagverblijf Les Petits Matelots 

- het vellen en snoeien in parken en groene ruimten en het vellen en snoeien op 

openbare wegen 

- de studie over de praktijken en het waterverbruik voor de openbare werken 

- de aankoop van lichtsnoeren 

• Keurt de herziene overeenkomst voor het gebruik van de ruimten van Fabrÿk ABΫ 

goed 

• Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van de 1ste en 2de trimesters 2021 

• Keurt de begrotingswijziging nr. 7 van de gewone dienst voor 2021 goed 

• Keurt het belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in 

een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen goed 

• Keurt het belastingreglement op sportevenementen georganiseerd in een plaats die 

meer dan 500 personen kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de 

hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken goed 

• Keurt het belastingreglement op vertoningen en vermakelijkheden georganiseerd in 

een plaats die meer dan 500 personen kan onthalen waarvan de uitbaters er zich toe 

verbinden om de hinder of ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken 

goed 

• Keurt het belastingreglement op sportevenementen georganiseerd in een plaats die 

meer dan 500 personen kan onthalen goed 

• Geeft een advies i.v.m. 2 rekeningen van kerkfabrieken 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het deelnemende 2e leerjaar tussen de 

basisschool Kaléidoscope goed 

• Keurt de huurovereenkomst van een appartement met één slaapkamer met het OCMW 

van Vorst in het kader van de strijd tegen dakloosheid goed 

• Keurt de bepalingen van de overeenkomst, afgesloten met de vzw Transit goed 

• Neemt akte van de vacantverklaringen vanaf 1 januari 2022 

• Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een subsidie van het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van sensibiliseringsacties die verband 

houden met duurzame mobiliteit goed 

• Hoort 4 interpellaties en 7 mondelinge vragen 

• Kent 2 pensioenen toe 

• Zet 1 agent in disponibiliteit 

• Kent 9 kassavoorschot toe 

 


