
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 04 juli 2017 

 

De Raad, 

 

 Keurt het reglement op de opvangvoorzieningen gevestigd op het grondgebied van de 

gemeente goed 

 Keurt de organogram en personeelskader van de afdeling "preventie, veiligheid en 

sociale cohesie" goed 

 Keurt de overeenkomst met de vzw TRANSIT goed 

 Keurt de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Brussels Preventie- en 

Buurtplan 2016-2019 met de Gemeente Ukkel goed 

 Duid een agent-vaststeller aan 

 Keurt voorlopige de rooilijnen en de voorlopige tabel van de onteigeningen goed 

 Keurt de overeenkomst met de vzw SVKV goed 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop van een mobiele airconditioner 

- de aanduiding van gerechtsdeurwaarder(s) 

- de levering van materiaal in metaal 

- de stadsmeubilair (met inbegrip van het kerkhof) en weguitrusting 

- de wegbeveiliging 

- de plaatsing van betonnen kaders voor de collectieve grafplaatsen 30-50 jaar en 

stemt in met de uitgave 

- het ontwerp van basisprogramma 2017-2020 van het « Stadsbeleid via de 

ontwikkeling van de wijken » 

 Sluit de jaarrekeningen 2016 af 

 Keurt de begrotingswijzigingen 4 en 5 van de gewone en buitengewone dienst 2017 

goed 

 Treed toe tot de opdrachtencentrale van het OCMW van Vorst voor de levering van 

maaltijden voor de Vorstse gepensioneerden 

 Keurt de overeenkomst met de vzw Palais des Sciences voor de organisatie van het 

“Vorst Sound Festival” goed 

 Draag zijn bevoegdheden over aan het College van Burgemeester en Schepenen om de 

gunningsprocedure van de overheidsopdrachten en van de concessieovereenkomsten 

te kiezen en om de lastvoorwaarden ervan vast te stellen voor wat betreft de 

overheidsopdrachten die vallen onder de gewone begroting 

 Keurt de aankoopvoorwaarden ten algemenen nutte voor het gebouw gelegen 

Wielemans Ceuppenslaan 1 goed 

 Keurt de rechtzetting van opdrachtaankondiging met als voorwerp de aanstelling van 

een multidisciplinair team handelend in de hoedanigheid van projectontwerper voor de 

heraanleg van de openbare ruimten van het hart van Vorst goed 

 Kent 4 pensioenen toe 

 Stelt 1 wijziging van aanstelling van een schooldirectie aan 

 Verhoogt een kassavoorschot 

 Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof 

 

 


