Besluiten van de gemeenteraad van 22 oktober 2019
De Raad,
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Keurt de programmawijziging nr. 1 van het basisdossier van het Duurzame
Wijkcontract Wiels aan de Zenne goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- het aanhangsel gekoppeld aan de post ‘Deur” van de overheidsopdracht
“Inrichtingswerken van de antenne van het DWCW”
- de vervanging van de geluidsinstallatie van de trouwzaal
- de aankoop van voertuigen (5 percelen)
- de opmetingen van landmeters
- het kadaster inzake renovatie en uitbreiding van de schoolinfrastructuur en de
gemeentelijke kinderdagverblijven
- de restauratie van het paviljoen Joséphine in het Jacques Brelpark
- de werken ter vervanging van een plat dak in het kinderdagverblijf “Le Bercail”
(draagstructuur, isolatie, afdichting en evacuatiebrug erop) en stemt in met de uitgave
- de boorwerken in het Bemptpark voor het besproeien van de moestuin
- de inrichting van regentuinen (2 percelen)
- de opmeting van landmeter Denayerlaan
Keurt het beheersplan opgesteld door de cel heropleving van de wijken voor het
nieuwe kinderdagverblijf “Ververij” goed
Keurt de lastenvoorwaarden goed voor:
- het kaderakkoord van het Beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de publieke ruimte van
het Kanaalgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- de renovatie van de synthetische terreinen 1, 4 & 5 (3 percelen) van de Bempt
- de werkzaamheden inzake elektriciteit, branddetectie, compartimentering en
verlichting (4 percelen)
Keurt de installatie van informaticabekabeling school 11 “De Wereldbrug” goed
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht van het 1ste trimester 2019 en 2de
trimester 2019
Geeft een advies i.v.m. 3 begrotingen van kerkfabrieken
Keurt de gebruiksovereenkomst van de drankgelegenheid aan Klein Sportpaleis met
de vzw “Sports Forestois” goed
Neemt kennis van de actualisering van de inrichtingsprojecten van gemeentescholen
goed
Hoort 10 interpellaties en 3 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Kent 2 pensioenen toe
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 28 tot 31 oktober 2019 en van
5 tot 13 januari 2020

