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Past artikel 249 van de NGW toe voor :
De verhuizing van de diensten van het gemeentehuis
De demonteringswerken van de airconditioninginstallatie
De informaticabekabeling
De hoogdringende bewaringsmaatregelen voor het dak van de Sint-Antonius van Paduakerk
Keurt de overeenkomst i.v.m. de alternatieve gerechtelijke maatregelen goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college i.v.m.
De creatie van een participatief platform
De verbetering van de akoestiek van de collectieve ruimte in de Luikstraat
De aankoop van een verreiker, kantoormeubilair, meubilair voor de kinderdagverblijven en
multifunctionele printers
De fase III van de werken in het Jacques Brel Park
De uitroeiingswerken van huiszwam
De opdracht van ingenieur in stabiliteit voor het gebouw gelegen Sint Denijsplein 6-8
De aanhangsels 7 tot 11 voor de opdracht van de stabilisatiewerken van de berm van Vorst
Domein
Wijzigt de gewone en buitengewone begroting 2014
Wijzigt het retributiereglement met betrekking tot de vakantiespeelpleinen
Bevestigt de gemeentelijke dotatie 2014 voor de politiezone Zuid
Stemt het retributiereglement voor de occasionele bezetting van de lokalen van het
gemeentehuis ter gelegenheid van recepties georganiseerd volgend op de huwelijken
Geeft een advies op de begrotingen 2013 en 2014 en op de rekeningen 2011 en 2012 van de
kerkfabriek Sint-Antonius van Padua
Keurt goed:
De samenwerkingsovereenkomst met de vzw Mission Locale de Forest
De overeenkomst 2014-2016 Atout Projet
De overeenkomst met het BIM voor het project ECO IRIS 2014
De overeenkomst met het OCMW in het kader van het Grootstedenbeleid
Het aanhangsel 1 aan het protocol met Beliris voor DIVERCITY
Neemt kennis van de aanvulling op honoraria voor de passieve gebouwen
Neerstalsesteenweg 151 153
De aankoopvoorwaarden voor het perceel 3de afdeling, sectie B nr. 50W6
Hoort 6 interpellaties en stemt een motie
Stelt 8 agenten op rust
Kent 2 overlevingspensioenen toe
Laat 6 agenten toe tot de stage
Zet 2 agenten en 1 onderwijzer in disponibiliteit
Stelt 18 onderwijzers aan en herziet de aanstelling van 1 onderwijzer

 Neemt akte van het ontslag van 2 onderwijzers
 Ontslaat een onderwijzer onmiddellijk
 Kent een loopbaanonderbreking toe aan 6 onderwijzers.

