
 

 
Besluiten van de gemeenteraad van 08 juli 2022 

 

De Raad, 

 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- asbestverwijderingswerken, afbraakwerken, funderingen (palen) en injectiewerken 

- de renovatie van een woonhuis tot jeugdruimte 

- de heraanleg van de Jean-Baptiste Baeckstraat en de Glasblazerijlaan (fase 2) 

• Keurt het aanhangsel bij de subsidiëringsovereenkomst voor tijdelijk gebruik van de 

gebouwen gelegen Van Volxemlaan 400 en Montenegrostraat 138-142 goed 

• Keurt het aanhangsel van het BGHGT voor de renovatie van School 13 « Les 

Marronniers » goed 

• Neemt akte van het proces-verbaal van onderzoek van de gemeentekas opgemaakt op 
31 december 2021 

• Keurt de gewone en buitengewone begroting 2022 goed 

• Geeft een advies i.v.m. 2 rekeningen van kerkfabrieken 

• Sluit aan bij de aankoopcentrale georganiseerd door de federale overheidsdienst 

Pensioenen 

• Keurt het reglement tot vastlegging van de toelatingsvoorwaarden tot de functie van 

verantwoordelijke van de afdeling Financiën goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de zware interventies aan de natuurlijke en synthetische sportterreinen 

- de aankoop van stores en gordijnen 

- de sluiting van een overeenkomst met een advocaat om de gemeente Vorst voor 

het Hof van Beroep van Brussel te verdedigen n.a.v. het verzoekschrift tot hoger 

beroep dat door de publiekrechtelijke nv PROXIMUS werd neergelegd  

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Vorst en de vzw Loupiote 

goed 

• Keurt de volledige overdracht van de subsidie van de toelage van het gewezen 

veiligheids- en samenlevingscontract 2021 inbegrepen in het verplichte aandeel van de 

gemeente aan de politiezone goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 

de 19 gemeentebesturen in het Brusselse gewest en vzw Muntpunt goed 

• Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een subsidie van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest voor de organisatie van sensibiliseringsacties die verband 

houden met mobiliteit in 2022 goed 

• Wijst Merv. Henry en Dhr. Potelle aan als vertegenwoordigers in de AV van de vzw 

Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Vorst 

• Wijst Mevr. Norlund-Matthiessen aan in de hoedanigheid van vertegenwoordiger in de 

AV van de vzw Forest Centre Culturel 

• Keurt 1 motie goed 

• Hoort 1 interpellatie en 9 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 

• Keurt de regularisatie goed van 4 agenten die hogere functie uitoefenen 

• Benoemt 2 agenten 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar afwezigheid van 22 juli tot en met 05 

augustus 2022 


