
 
Besluiten van de gemeenteraad van 24 mei 2022 

 

De Raad, 

 

• Gaat over tot de verkiezing van de heer Mostafa Bentaha in de hoedanigheid van 

gemeenteraadslid  

• Gaat over tot de verkiezing van de heer David Leclercq in de hoedanigheid van 

gemeenteraadslid  

• Gaat over tot de verkiezing van mevrouw Alitia Angeli in de hoedanigheid van 9de 

schepen 

• Wijst mevrouw Delphine Chabert aan in de hoedanigheid van vertegenwoordiger in de 

AV van de vzw Forest Centre Culturel 

• Keurt de overeenkomst betreffende de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke 

administratieve sancties goed 

• Keurt het analyseverslag van de adviezen en aanbevelingen van de Vorstse Burgerraad 

goed 

• Keurt het derde thema voor de Vorstse Burgerraad goed 

• Neemt akte van de vervanging en de instelling van de nieuwe wireless antenne in de 

Abdij 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- De opdracht van ‘projectontwerper’ met betrekking tot de renovatie van de site 

van de Abdij van Vorst en de volledige reconversie tot culturele pool 

- De herinrichting van een sportterrein op de Divercity-site 

- De levering, de montage en de plaatsing van meubilair op maat 

- De huur en het onderhoud van werkkledij 

- De levering van elektrisch materiaal en lampen evenals van het geheel aan 

toebehoren en specifiek klein gereedschap 

- De levering van loodgietersmateriaal 

- De levering van verwarmingsmateriaal 

- De levering van materialen in hout of afgeleiden en toebehoren 

- Het conform maken van de hoogspanningscabine van de School 3 

- De uitvoering van de inventaris van de bomen langs de weg en van hun 

fytosanitaire diagnose, en indiening van een beheerplan voor dit patrimonium 

- Het onderhoud van het buitenschrijnwerk: deuren, raamwerk en beglazing 

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

begraafplaats (2 percelen) 

• Keurt het huishoudelijk reglement Bia Bouquet goed 

• Draagt over naar de gemeentelijke openbare ruimte de percelen gekadastreerd te Vorst 

als 4e Divisie – Sectie D – nr. 263T en 264V3 (Manon-, Lison-, Toinon-, Madelon- en 

Bia Bouquetsquare), nr. 286D18 (Generaal Dumonceau- en Glasblazerijlaan), nr. 

286F23 (Familielaan) en nr. 270N7 en 250E9 (Goede Moederstraat), waarvan de 

Zuiderhaard eigenaar is en die reeds worden gebruikt als openbare ruimte 

• Keurt de bepalingen van het vierde “Wijzigend Akkoord van de Huurovereenkomst 

van 25 juni 2014”, gesloten met de nv Audi Brussels goed 

• Keurt de huurovereenkomst van de lokalen van het OCMW goed 

• Keurt de wijziging van het geldelijk statuut betreffende het vakantiegeld goed 

• Herziet zijn beslissing van 23 november 2021 betreffende de vaststelling van de 

baremieke weddenschalen 



• Wijzigt de verdeelsleutel over de zware interventies aan de natuurlijke en synthetische 

sportterreinen (verlichting van het Bempt) 

• Neemt akte van de vacant verklaringen voor het schooljaar 2022/2023 

• Keurt de arbeidsreglementen van het gewoon en gespecialiseerd onderwijs in de 

franstalige gemeentescholen goed 

• Keurt de overeenkomst tussen de gemeente Vorst en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest in het kader van de projecten van het Programma Preventie Schoolverzuim 

2021-2024 goed 

• Keurt de wijzigingen van de exploitatiebegroting en van de patrimoniale begroting van 

de Grondregie voor 2022 goed 

• Keurt de overeenkomst tussen Spullenhulp en de Gemeente van Vorst voor de 

inzameling van huishoudelijk textielafval goed 

• Keurt de overeenkomst tussen de Kringloopwinkel van Sint-Gillis en de gemeente 

Vorst voor de valorisatie van afgedankt materiaal goed 

• Keurt de overeenkomst, afgesloten voor het jaar 2021 tussen de Gemeente Vorst en de 

Federale Staat – Justitie goed 

• Keurt de verdeling 2022 van de Impulsion-enveloppe van het programma voor sociale 

cohesie en de bijzondere Impulsion 2022-overeenkomsten goed 

• Keurt het huishoudelijk reglement van het lokaal overleg van de sociale cohesie goed 

• Hoort 6 interpellaties en 2 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 

• Kent 1 pensioen toe 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar afwezigheid van 30 april tot en met 29 

mei 2022 

• Verlengt de stage voor de benoeming van 1 agent 

• Benoemt 8 leraren 

• Vervangt een mandaat (Politieraad) 

 


