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Besluiten van de Gemeenteraad van 25 juni  2013 

De Raad, 

• Hoort de heer Roberti in zijn antwoorden op de interpellatie van het publiek van 4 juni 2013 

• Hoort mevrouw Plovie in haar interpellatie in verband met de overdracht van de lasten van 

de Federale staat naar de gemeenten 

• Wijzigt het Algemeen Politiereglement 

• Legt de aanwervingsvoorwaarden voor gemeentesecretaris en HRM vast 

• Wijzigt het ontslagreglement voor het contractuele personeel 

• Voegt een hoofdstuk toe aan het arbeidsreglement wat betreft de functiebeschrijvingen van 

het personeel van de centra voor kleine kinderen 

• Duidt het CIBG aan voor de redisign van de website van Vorst 

• Keurt goed: 

o de overeenkomst met de v.z.w. Transit vor het eerste trimester 2013 

o de overeenkomst met de BFPVS  

o het RIO voor de Autoloze dag 

• Wijzigt de gewone en de buitengewone  begroting 2013 

• Neemt  akte van het proces-verbaal van onderzoek van de gemeentekas op 30 december 

2012 

• Sluit de jaarrekeningen voor het dienstjaar 2012 voorlopig af 

• Wijzigt het retributiereglement betreffende het bezetten van staanplaatsen op foren en 

rommelmarktent 

• Wijzigt het retributiereglement voor de schoolmaaltijden, dranken, zwemmen en kosten 

voor toezicht 

• Brengt een gunstig advies uit voor : 

o De goedkeuring van de rekening 2012 van de kerkfabriek van de Heilige Maria Moeder Gods 

en van de kerkfabriek Sint-Augustinus 

o De goedkeuring van de begroting 2013 van de kerkfabriek Sint-Augustinus 

• Duidt het CIBG aan voor de aankoop van informatica-en telefoniematerieel 

• Neemt kennis van de beslissing van het schepencollege in zitting van 6 juni 2013 wat betreft 

de gunningswijze voor de opdracht voor de bouw van een afdak voor school 13 

• Keurt de gunningswijze voor de haalbaarheidsstudie voor de bouw van 2 Franstalige passieve 

scholen  

• Keurt het reglement betreffende de inschrijvingen in het gemeentelijk lager onderwijs goed 

• Verklaart betrekkingen vacant voor gesubsidieerd  onderwijzend personeel voor 2013/2014 

• Neemt de rekeningen 2012 van de v.z.w. “La Famille Forestoise”aan 
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• Keurt de typeovereenkomst met de projectpromotor van het Grootstedenbeleid  en  de 

overeenkomst “Contract Duurzame Stad” goed 

• Keurt de beslissing van het schepencollege van 23 mei 2013 in verband met de aankoop van 

Biometrische Packs goed 

• Dient een aanvraag voor subsidiering bij de Franstalige Gemeenschapscommissie in voor de 

bouw van een nieuwe Franstalige opvangstructuur voor O-3 jarigen  in het kader van het 

project DIVERCITY in het kader van de projectoproep 2013 

• Keurt de begroting 2013 van het O.C.M.W. goed 

• Hoort de heer Hacken in zijn interpellaties in verband met de veiligheidsproblemen in het 

sportcentrum “Vroege groenten” en in verband met de beschutte werkplaatsen 

• Stemt een motie betreffende de artikels 60§7 

• Stemt een motie betreffende de beschutte werkplaatsen 

• Stemt een motie betreffende het BEN 

• Stelt 4 agenten op pensioen 

• Benoemt 12 gemeentelijke agenten en 1 onderwijzer in vast verband 

• Stelt 2 onderwijzers aan 

• Vervangt de wd. Gemeentesecretaris voor de periode van 28 juni tot en met 5 juli 2013 

• Staat 1 disponibiliteit voor speciale opdracht toe aan 1 onderwijzer 

• Stelt 2 onderwijzers in disponibiliteit 


