Besluiten van de gemeenteraad van 23 juni 2020
De Raad,
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Keurt de statuten van Vivaqua goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de aanpassingswerken aan de veiligheidsnormen van het gebouw
Brusselsesteenweg 22-24 te 1190 Vorst
- de aankoop van infraroodthermometers en toebehoren voor de gemeentescholen en
stemt in met de uitgave
- de levering van allerlei soorten fietsen en toebehoren
- de aankoop van sportmateriaal en groot turnmateriaal
- de levering van betaalterminals en kaartlezers
- de ingrepen door een conservator-restaurateur van kunstwerken voor SintDenijskerk
- de conformiteitswerken van de elektrische laagspanningsinstallatie van de school
De Wereldbrug
- de herziening van de levering en de vervanging van gasleidingen, Belgradostraat 78
De aankoop van informaticamateriaal voor de goede werking van de diensten en hun
integratie in het gemeentelijk informaticapark
Vormt voorzieningen voor risico’s en kosten
Keurt de financieringswijze voor rechterlijke beslissingen goed
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 4de trimester 2019
Sluit de jaarrekeningen 2019 af
Keurt de begrotingswijzigingen 6 en 7 van de gewone en buitengewone dienst 2020
goed
Keurt de tenlasteneming door de gewestelijke fiscale administratie van de heffing en
van de invordering van de opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van
toeristische logies goed
Keurt de aankoop voor openbaar nut van de benedenverdieping gelegen te Vorst,
Alsembergsesteenweg 336 goed
Herziet het bedrag van de raming voor de renovatie van de synthétische terreinen voor
de Bempt
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de gedeeltelijke renovatiewerken in school 13 "les Marronniers"
Keurt het akkoord tussen de Burgemeesters voor de organisatie van de dag "zonder
auto mobiel in de stad" 2020 goed
Keurt de overeenkomst van aansluiting bij de aankoopcentrale (Kenmerk PB.A15-90)
“Parkeeragentschap - Overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp levering,
installatie en onderhoud van fietsstallingsvoorzieningen” goed
Keurt de aankoop van 10 fietsboxen goed
Kent 2 pensioenen toe

