
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 16 mei 2017 

 

De Raad, 

 

 Keurt de overeenkomst betreffende de samenwerking tussen de Gemeente Vorst en het 

OCMW van Vorst voor de totstandbrenging van twee gezamenlijke opdrachten inzake 

verzekeringen: adviesopdracht voor de totstandbrenging van een verzekeringsopdracht 

en daaropvolgende verzekeringsopdracht goed 

 Legt de lastvoorwaarden vast van de : 

- aankoop van parasols voor de dienst Kinderopvang 

- de leningen voor de financiering van investeringsuitgaven voorzien in de begroting 

2017 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de schoonmaak van het Jobhuis van Vorst 2017 tot 2021 

- het geldtransport 

- de aanstelling van advocaten 

- de aankoop van voetbaldoelnetten 

- de heraanleg van de datacircuits in de gemeentescholen van Vorst 

- de aankoop van afvalcontainers voor de scholen en kinderdagverblijven van de 

gemeente Vorst en stemt in met de uitgave 

- Bempt: Dringende tussenkomst voor de vervanging van lampen op terreinen nr. 1 

en 5 en stemt in met de uitgave 

- Bempt: Dringende tussenkomst voor de aankoop en vervanging van twee doelen op 

terrein nr. 1 en stemt in met de uitgave 

- de uitvoeringswerken van een nieuwe verlichtingsinstallatie in de sportzaal van het 

Klein Sportpaleis en stemt in met de uitgave 

- de plaatsing van een voorlopige omheining met het oog op de bouw van een nieuwe 

Nederlandstalige school « De Puzzel » 

- markeringen - Programma 2017 

- de verwijdering van de oude grafstenen op het kerkhof van Vorst 

- omnisportveld - Levering en plaatsing van de verlichting 

- Bempt: Opdracht van projectontwerper voor een Franstalige school 

 Geeft een advies i.v.m. 1 rekening van een kerkfabriek 

 Keurt het protocol 2017 betreffende de vertoningszaal van Vorst Nationaal in het 

kader van het Belastingreglement op de vertoningen, vermakelijkheden en 

sportmanifestaties goed 

 Keurt het reglement betreffende de verwijdering van tags op het grondgebied van de 

gemeente Vorst goed 

 Keurt de overeenkomst 'Stedelijk Beleid 2017' tussen het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en de Gemeente Vorst goed 

 Keurt de programmawijziging nr. 3 van het Duurzaam Wijkcontract Abdij goed 

 Keurt de begrotingswijziging nr. 1 en 2 aan de begroting 2016 van het OCMW goed 

 Kent 2 pensioenen toe 

 Kent 1 verlof 

 Stelt 9 leraren aan 

 Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof 

 


