Besluiten van de gemeenteraad van 3 juli 2018
De Raad,



















Hoort 1 interpellatie van het publiek
Bekrachtigt de politieordonnantie van de Burgemeester van 13 juni 2018
Wijzigt het arbeidsreglement
Wijzigt het reglement tot vaststelling van de aanwervings- en
bevorderingsvoorwaarden van het gemeentepersoneel
Keurt de overeenkomst met de vzw TRANSIT goed
Neemt de dading aan betreffende de betaling van de onderhouds- en herstellingskosten
van de scooters van de Preventiedienst
Keurt de renovatie van daken voor het gebouw Van Volxemlaan 174-178 goed
Keurt de verlenging van het aanhangsel van de tijdelijke gebruiksovereenkomst voor
Wielemans-Ceuppenslaan 1 goed
Keurt de tekst en voorwaarden van de samenstelling van de bankwaarborg in het raam
van een huurovereenkomst voor kantoren Marguerite Bervoetsstraat 1 goed
Keurt het aanhangsel van de overeenkomst met de vzw Forest, centre culturel goed
Neemt akte van de rekeningen van het jaar 2016 voor de vzw Forest, centre culturel
Keurt de bepalingen van de raamovereenkomst voor de terbeschikkingstelling van
fotovoltaïsche panelen met het IBGE goed
Keurt de bepalingen van de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van een
energieboekhoudingsdienst met Sibelga goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- de aankoop van fietsparkeervoorzieningen
- de renovatie van sanitair van school 11A en 11B
- de werken voor de omvorming van de conciërgewoning in klassen van school 11A
- de renovatie van het dak van de stookplaats van school 9
- de studies voor het verlichten van de binnenkant van het gemeentehuis
Keurt het akkoord tussen de Burgemeesters voor de organisatie van de dag "zonder
auto mobiel in de stad" 2018 goed
Keurt de standaardsubsidiëringsovereenkomst «Burgerbudget van het
Mobiliteitsdorp» goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de uitbreiding van het alarmsysteem van het gebouw achteraan, Sint-Denijsstraat 14
en stemt in met de uitgave
- de inrichting van de lokalen gelegen Marguerite Bervoetsstraat 1 voor de aankoop
van informaticamateriaal en stemt in met de uitgave
- de aankoop van stadsmeubilair voor fietsers
- de asbestverwijdering van de zuilen van de overdekte speelplaats van de school 13
- de levering van een boiler (100 liter) voor de warmwateraanvoer van de douches
voorbehouden aan het vrouwelijk personeel aan het technisch centrum en stemt in
met de uitgave
- de levering van diverse materialen voor de binnenrenovatie van de
conciërgewoning en stemt in met de uitgave
- de opdracht van projectontwerper voor een Franstalige school in de Bempt
- de levering van tafels en banken van het type “brasserie” en ligstoelen van het type
“chilienne”



































- de sondering van de riolering in de gebouwen en tuinen van de Abdij van Vorst
- de erfgoedsonderingen: analyse van het metselwerk, sonderingen van de gebinten
en diverse sonderingen
Keurt het pedagogisch project en het interne reglement voor de vakantiespeelpleinen
goed
Keurt de leningsovereenkomst voor investeringen voor de bouw van een school en van
een sportzaal op de Bempt goed
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 1ste trimester 2018
Keurt de begrotingswijziging 6 van de gewone dienst en 7 van de buitengewone dienst
2018 goed
Belast de gewestelijke fiscale administratie met de heffing en de invordering van de
gemeentelijke opcentiemen op de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristische
logies
Geeft een advies i.v.m. 4 begrotingen en 5 rekeningen van kerkfabrieken
Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel
Neemt de bepalingen aan van het opdrachtenblad die gemeenschappelijk zijn aan alle
directies van de Franstalige gemeentescholen op basis van het decreet van 2 februari
2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs
Keurt de bepalingen van de overeenkomst met betrekking tot de campagne ‘All
Genders Welcome’ goed
Keurt de overeenkomst voor de terbeschikkingstelling van contractuele leden van het
gemeentepersoneel aan het Buurthuis Sint-Antonius goed
Keurt de instructies voor de indiening van de bewijsstukken van de subsidies
toegekend in het kader van de gemeentelijke subsidieovereenkomst goed
Ondertekent de overeenkomst aangaande het uitlenen van elektronisch stemmateriaal
Last de projectoproep ‘Activering van het Tweeoeverspark’ af
Keurt de operatie 3.3.B ‘Bouw van een kinderopvangvoorziening’ van het DWCAbdij
goed
Keurt een subsidieaanvraag voor de renovatie van de abdij van Vorst en haar
reconversie tot Culturele Pool goed
Keurt de aankoopvoorwaarden voor het goed Brusselsesteenweg 18-20 goed
Keurt de aankoopvoorwaarden voor het goed Brusselsesteenweg 22-24 goed
Keurt de subsidiëringsovereenkomst voor de organisatie van het Kunstenaarsparcours
2018
Neemt akte van de samenstelling schoolraad voor De Puzzel en De Wereldbrug
Keurt het nieuwe reglement van de Gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek goed
Keurt het handvest voor goed gedrag voor de gemeenteradssverkiezingen goed
Keurt het reglement van aanplakking op verkiezingsborden goed
Keurt de kaderovereenkomst tussen de inrichtende macht «onderwijs» en de dienst
GBS (S.P.S.E.) goed
Hoort 5 interpellaties van gemeenteraadsleden
Kent 4 pensioenen toe
Zet 1 agent in disponibiliteit
Kent 2 verloven toe
Stelt 17 leraren aan
Benoemt 5 leraren
Verhoogt 1 kassavoorschot
Draagt 1 kassavoorschot over
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 20 juli tot 15 augustus 2018
Stelt 1 mandaat aan

