
 

 
Besluiten van de gemeenteraad van 15 juni 2021 

 

De Raad, 

 

• Hoort 1 interpellatie van het publiek 

• Gaat over tot de vervanging van een raadslid en de installatie van zijn opvolger 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de wettelijke controles van de installaties van de gemeentegebouwen door een EDTC 

- het masterplan Vorst aan de Zenne 

- de studieopdracht voor de opmaak van het basisprogramma en het 

milieueffectenrapport (MER) 

- de aanstelling van een multidisciplinair team voor de opdracht van projectontwerper 

voor “de herinrichting van de omgeving van de Sint-Antoniuskerk te Vorst (Genua- en 

Monnikenstraat)” 

- de renovatiewerken aan een terras op een plat dak, de Fierlantstraat 80 te 1190 Vorst 

- de huur en het onderhoud van brandblusapparaten en haspels 

- het vervoer in autocars van senioren voor excursies 

- de aankoop van muziekinstrumenten en toebehoren 

- de interventie aan de trampolines en het kleine multisportterrein van de Bempt 

- het onderhoud van de groene ruimten in de gemeente, met inbegrip van de 

begraafplaats (2 percelen) 

- de inrichting Antenne Lisa 

- de aankoop van vuilnisbakken met tuimeldeksel 

• Stelt aan de Vorstse Burgerraad het thema ‘Klimaatplan’ voor als eerste thema dat 

tijdens de debatten aan bod moet komen 

• Wijzigt het driejarige investeringsprogramma voor de jaren 2019-2021 en vervangt het 

project “heraanleg van de Glasblazerijlaan en de J-B Baeckstraat” door het project 

“heraanleg van de Schaatsstraat, de Deltastraat en de Keerkringenlaan (gedeelte tussen 

de Deltastraat en de Van Volxemlaan)” 

• Keurt de jaarrekeningen 2020 van het OCMW goed 

• Keurt het retributie-reglement voor het gebruik van ruimten in het complex met sport- 

en culturele voorzieningen CENTR’AL goed 

• Keurt de overeenkomst voor het gebruik van een zijgevel van de woning gelegen 

Dumonceaulaan 109 goed 

• Keurt de verlening van de toetredingsovereenkomst tot de 

overheidsopdrachtencentrale tussen de gemeente Vorst en het OCMW van Vorst goed 

• Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 4de trimester 2020 

• Keurt de wijzigingen nr. 98 en 99 van de begroting 2020 goed 

• Keurt de unieke partnerschapsovereenkomst in het kader van de projectoproep “La 

Culture a de la classe” en meer bepaald “Le petit laboratoire des émotions” tussen de 

kleuterschool Kaléidoscope en promotor Mus-e Belgium, vertegenwoordigd door Tom 

Goris goed 

• Keurt de wijziging van het pedagogische project voor de vakantiespeelpein goed 

• Keurt de begrotingen en de openingsbalans van de grondregie goed 

• Keurt de subsidieovereenkomst tussen de gemeente Vorst en de Federale 

Overheidsdienst Justitie goed 



• Keurt de bijzondere overeenkomst IFMB 2021 goed 

• Neemt akte van de vacant verklaringen vanaf 1 juli 2021 

• Keurt de dading met de firma Distri-Bib bvba goed 

• Stelt het Parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan voor de 

aankoop van fietsparkeervoorzieningen 

• Keurt de overeenkomst van terbeschikkingstelling van een toelage van het Gewest 

voor de installatie van fietsstallingen 

• Keurt 2 moties goed 

• Hoort 7 interpellaties, 6 mondelinge vragen en 1 actualiteit vraag van 

gemeenteraadsleden 

• Benoemt 2 agenten 

• Benoemt 5 leraren 

• Kent 3 pensioenen toe 

 


