Besluiten van de gemeenteraad van 05 juli 2016
De Raad,















Keurt een samenwerkingsovereenkomst goed met “SILVA”
Betaald aan de vzw SVK Wijken de vervanging van een stookketel terug
Belgradostraat 78
Keurt een overeenkomst goed voor de aansluiting bij de aankoopcentrale
“Parkeeragentschap”
Keurt het toewijzingsreglement goed van de gemeentewoningen
Geeft advies met betrekking tot het ontwerp van Waterbeheerplan
Keurt de begrotingswijzigingen nr. 1 en 2 van de gewone et buitengewone dienst 2016
goed
Sluit de jaarrekeningen 2015 af
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de leningen voor de financiering van de investeringsuitgaven
- de renovatie van het dak van het Bertelson stadion
- de vervanging van het buitenschrijnwerk in verschillende gemeentescholen (4
percelen)
- de herstellingswerken van de BRASS (audit en voorontwerp, opdracht van
projectontwerper)
- de bouw van een nieuw buurthuis en herinrichting van een deel van de binnenkant
van een huizenblok tot recreatieve en landschappelijke ruimten Marconistraat 41
- de renovatie van het kinderverblijf "La Ruche” en de verhoging van zijn
opvangcapaciteit
- de aanstelling van een studiebureau, handelend in de hoedanigheid van
“projectontwerper”, met het oog op de opstelling van een stedenbouwkundige
studie aangaande de site “Neerstalle-Ververij” en de totstandbrenging van een
kinderopvangstructuur
Keurt de overdracht van parkeermeters aan het Brussels Hoofdstedelijk
Parkeeragentschap goed
Keurt de aanhangsels goed van het pensioenverzekeringsreglement van de gemeente
en van het OCMW van Vorst
Keurt de aanhangsels goed van het bijdrageverzekeringsreglement van de gemeente en
van het OCMW van Vorst
Staat toe om beroep in te stellen tegen een vonnis (Greenhouse Talent BVBA)
Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen
voor:
- de inrichtingswerken voor de toekomstige prefab-lokalen van de school Arc-enCiel/Bempt

















- de herziening van de raming voor het uur, installatie e, demontage van
prefablokalen van de Bempt
Keurt het huishoudelijk reglement van de Franstalige gemeentescholen goed
Verklaart voor 2016/2017 betrekkingen in het onderwijs vacant
Roept op tot kandidaatstellingen en legt het functieprofiel vast van schooldirecteur
Stelt het gebouw Luttrebruglaan 163 tijdelijk ter beschikking
Keurt de overeenkomst “inschakelingscontracten” goed
Sluit aan bij de opdrachtencentrale opgestart door de Gemeente Elsene voor de
overheidsopdracht met als voorwerp de postdiensten voor de verzending van
brievenpost
Machtigt om in te stemmen met het vonnis van 19 mei 2016 in het geschil tussen de
gemeente Vorst en Thomas & Piron Bâtiments NV
Kent 3 pensioenen toe
Stelt 1 onderwijzer aan
Benoemt 14 onderwijzers
Stelt 5 onderwijzers tijdelijk aan
Duidt de vertegenwoordigers aan van de gemeente in de Algemene Vergadering van
de vzw Institut Decroly
Stelt de kandidaatstelling voor de functie van bestuurslid in de Raad van bestuur van
de vzw Institut Decroly
Leg een tuchtstraf aan een onderwijzeres op

