
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 22 november 2016 

 

De Raad, 

 

 Gaat over tot tuchtverhoren 

 Gaat over tot het ontslag van twee raadsleden en de installatie van hun opvolgers 

 Neemt de isolatie van de daken van de residentie Berlioz ten laste 

 Keurt de overeenkomst voor het gebruik van de schuilplaats-drankgelegenheid, 

Parklaan 80 goed 

 Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen 

voor: 

 De installatie door Sibelga van een elektriciteitszuil, op de Verlossingsquare en de 

financiering 

 De levering van meubilair voor de kinderdagverblijven 

 De digitalisering van de dossiers met betrekking tot personen van vreemde 

nationaliteit 

 De goedkeuring van het aanhangsel 1 voor de renovatie van het dak van de twee 

paviljoenen aan de ingang van het kerkhof van Vorst 

 De levering van dolomiet 

 De levering van elektrisch materiaal en lampen evenals het geheel aan toebehoren 

en klein specifiek gereedschap 

 De levering van materiaal in hout of derivaten en toebehoren 

 De levering van verf, vloerbekleding en van vergelijkbare producten 

 De levering van loodgieterijmateriaal 

 De levering van verwarmingsmateriaal 

 De vervanging van 3 gaswandketels, Belgradostraat 78-84 

 De omvorming van een technische ruimte tot kantoren in het Technisch Centrum 

 De aankoop en plaatsing van boombakken 

 De vervanging van één van de sectionaaldeuren van het Technisch Centrum 

 De aanleg van een petanquebaan en van 4 schaak/damtafels op de 8-mei-square 

 De afbraak van de paviljoenen in de Bempt 

 De herstelling van terrein nr. 4 in de Bempt 

 Het vellen en snoeien van bomen 

 De vervanging van dode bomen langs de weg 

 De huur van eindejaarsverlichtingsmaterieel voor 2016-2017-2018 en de daarmee 

verband houdende technische prestaties 

 De bouw van een complex van gediversifieerde voorzieningen met sportieve en 

culturele bestemming, Besmelaan nrs. 129, 131 en Albertlaan nr 1 

 De beheersplannen van het Marconipark, van het kinderdagverblijf Les Bout'chics 

en van het kinderdagverblijf La Ruche 

 De globale heraanleg van het Marconipark, Alsembergsesteenweg nr. 298 en 

Marconistraat nr. 129 

 Keurt de overeenkomst met betrekking tot het beheer van de gemeentelijke 

transitwoningen goed 



 Keurt de overeenkomst tot regeling van de modaliteiten van de terbeschikkingstelling 

aan de begunstigde van een toelage van het Gewest voor een bedrag van 13.910,25 € 

goed 

 Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest van 30.000€ voor de installatie van fietsstallingen goed 

 Wijzigt het reglement op de belasting op de samenstelling van administratieve dossiers 

 Stelt het CIBG voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel 

 Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- De aankoop van bestelwagens 

- De aanleg van een terrein nr 7 en directe omgeving in een gehomologeerd 

rugbyterrein met natuurlijk gras in de Bempt 

- De aanstelling van een studiebureau voor de oprichting van een 

opvangvoorziening voor kleine kinderen 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw REMUA goed 

 Keurt de gebruiksovereenkomst van de gemeentelijke sportinfrastructuren van Sint-

Gillis voor het zwembad Victor Boin goed 

 Keurt de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de Franstalige 

gemeentescholen goed 

 Neemt akte van de resultatenrekening van het dienstjaar 2015 en van de balans van de 

vzw « La Famille Forestoise » 

 Neemt akte van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen voor: 

 Het Beroep op een privé-bedrijf voor de opgraving en herbegraving van een 

lichaam 

 Keurt de wijziging van artikel 5§2 van het Gemeentereglement voor de toekenning 

van premies aan particulieren die een beroep wensen te doen op de begeleidingsdienst 

'Overstromingen' van Vivaqua goed 

 Keurt de overeenkomst FEDER goed 

 Keurt de bepalingen van de huurovereenkomst van het gebouw Schaatsstraat 49 goed 

 Bevestig de schorsing van 4 agenten 

 Kent 5 pensioenen toe 

 Betaalt de borgstelling van de ontvanger terug 

 

 

 


