Besluiten van de gemeenteraad van 15 december 2015
De Raad,




















Keurt goed: de wijziging van de rooilijn van de verkavelingsvergunning nr 44
Treedt toe tot het Netwerk Energy Cities
Keurt goed: de overeenkomst voor overdracht van vier installaties van verkeerslichten
aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Legt de lastenvoorwaarden vast van:
- Aankoop van kantoormateriaal
- Aankoop van compostbakken
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- Aankoop van jaloezieën
- Aankoop van een dienstwagentje
- Aankoop van een leeskaart en van een bloeddrukmeter
- Fabricatie en installatie van boekenboxen
- Aankoop van klein keukenmateriaal
- Aankoop van kantoormeubilair
- Goedkeuring van het aanhangsel 1 voor een aanleg van een speelplein, 8 mei-square
- Vellen en snoeien van bomen
- Vervanging van dode bomen langs de openbare wegen
- School 9: aanpassing aan de normen van de bestaande elektrische installatie
- Renovatie van 2 klassen in school 3
Keurt goed: het reglement betreffende de buitenschoolse opvang
Keurt goed: de rekeningen 2014 van het OCMW
Staat drie voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2016
Verleen een principeakkoord aan de kerkfabriek van Sint-Alena om de defecte
verwarmingsketel te vervangen
Geeft een advies i.v.m. een rekening en 2 begrotingen van kerkfabrieken
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 3de trimester 2015
Keurt goed: de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een elektrische zuil
Sibelga en het contract van overdracht van auteursrechten
Zet de overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de VZW Mission Locale de
Forest en het gemeentebestuur verder
Stelt aan:
- het CIBG voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel
- de firma Systemat sa/nv voor de vervanging van het SAN
Legt de uitgave en betaling van de facturen vast voor de levering van straatkolken in
de Orban- en Max Wallerstraat
Keurt goed: de overeenkomsten met de COCOF
Keurt goed en ondertekent: het gemeentelijk contract voor sociale cohesie 2016-2020
Keurt goed: het aanhangsel "Stedelijk Beleid 2015"























Keurt goed: de afwijking en de wekelijkse sluitingsdagen van de handel voor het jaar
2016
Keurt goed: de overeenkomst PPS
Keurt goed: de wijzigingen in de subsidieovereenkomst “Wijkenveloppe 2015”
Dient een subsidieaanvraag in bij de Franse Gemeenschapscommissie
Neemt kennis van:
- de aankoop van het perceel gekadastreerd afdeling 3 sectie B nr54w2
- de beslissing van het College van 19 november 2015 waarin beslist werd om de
lastvoorwaarden en de gunningswijze van de opdracht voor aanneming van werken
« Renovatiewerken van de hoofdgevel van de school Les Marronniers »
- de beslissingen van 22 oktober 2015 en 19 november 2015 van het college waarin
beslist werd om goedkeuring te verlenen aan de aanhangsels 8bis, 16B, 18, 19, 21, 22,
23, 24, 25, 26bis, 27, 28, 29, 34 en 35 en de afrekeningen 9bis, 17, 19, 20 en 22 van de
opdracht "DIVERCITY: opdracht voor aanneming van werken"
- de beslissing van het College van 19 november 2015 waarin beslist werd om de
bijkomende uitgaven voor de beveiligingswerken en -uitrusting van de elektrische
installatie van de antennes van het DWCAbdij goed te keuren
- de beslissing van het college van 19 november 2015 betreffende de goedkeuring van
de aanpassing van de honoraria van het studiebureau Ferrière
Neemt akte van de herschatting van de opdracht voor de globale heraanleg van het
Marconipark
Keurt goed: het gemeentereglement voor de toekenning van premies aan particulieren
voor een regenwateropvangsysteem
Keurt de projectoproep “Wijkenveloppe 2016” goed
Keurt goed: de overeenkomst betreffende het Genegotieerd Beheer van de Publieke
Ruimte
Machtigt de gemeente om vrijwillig tussen te komen in het kader van de dagvaarding
in ontbinding van de intercommunale Vivaqua gevraagd door de gemeente Kortenberg
Trekt het geschorste besluit voor de aankoop van een compacte veegmachine in
Legt de lastenvoorwaarden vast van de opdracht voor de bouw van een Franstalige
school op de Bempt
Kent twee rustpensioenen toe
Detacheert een onderwijzeres
Kent 8 loopbaanonderbrekingen toe
Stelt 71 onderwijzeres aan
Stelt 1 directeur aan
Benoemt 12 onderwijzeres
Vervangt de Gemeentesecretaris
Aanvaard een gift

