
 

 

Besluiten - Gemeenteraad 18 november 2014 

De Raad,  

 Stelt de examenstof voor het bevorderingsexamen van huisbewaarder vast 

 Brengt een gunstig advies uit over het Gemeentelijk Parkeeractieplan van de 

gemeente Elsene 

 Neemt akte van de beslissingen van het College i.v.m.: 

 De buitenbewegwijzering van de Franstalige Bibliotheek 

 Beschermingsmaatregelen voor het Paviljoen Joséphine 

 De bekuiping van de liftkooi van de Bempt 

 De herstelling van de omheiningen in de Bempt 

 Herziet  zijn beslissing van 9 september i.v.m. de installatie van boekendozen 

 Legt de lastenvoorwaarden vast voor: 

 De aankoop van wooden dummies 

 Verschillende overheidsopdrachten 

 De inrichting van het terrein in de Familielaan 

 De operaties 2A en 2B van het Duurzaam Wijkcontract Albert 

 Keurt het pedagogisch project en het IR van de vakantiespeelpleinen goed 

 Wijzigt de gewone begroting 2014 

 Staat drie voorlopige twaalfden toe voor het boekjaar 2015 

 Wijzigt 7 belastingreglementen en 1 retributiereglement  

 Onderschrijft een overeenkomst met het Brussels gemeentelijk herfinancieringsfonds 

 Stelt de financieringswijze vast van de uitgaven die gepaard gaan met vonnissen die 

geveld zijn in het nadeel van de Gemeente Vorst 

 Machtigt het college om geen hoger beroep aan te tekenen tegen een vonnis  

 Doet een oproep tot kandidaten voor de functie van schoolhoofd 

 Keurt goed : 

 19 overeenkomsten in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim 

 Het protocolakkoord met Beliris voor operatie 18 van het Wijkcontract Sint-Antonius 

 Bepaalt de financieringswijze voor de bijkomende werken voor de zware renovatie 

van het Buurthuis Sint-Antonius 

 Hoort 4 interpellaties 

 Kent 1 overlevingspensioen toe 



 Neemt akte van een ontslag 

 Zet 1 agent in disponibiliteit 

 Benoemt 6 agenten  

 Stelt 18 onderwijzers aan 

 Vervangt de wd. gemeentesecretaris 

 Keurt de aanstelling van accountants van de vzw MARGE goed 

 

 

 


