
 
Besluiten van de gemeenteraad van 06 juli 2021 

 

De Raad, 

 

• Neemt akte van het huishoudelijk reglement van de beroepscommissie 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- Operatie D.1.3 ‘Toegankelijke woningen, Belgradostraat 74’ – Opdracht voor 

diensten – opdracht met betrekking tot de sondering van de structuur en destructieve 

proeven 

- het lijkenvervoer, onder de wettelijke en reglementaire voorwaarden, van personen 

overleden op het grondgebied van de gemeente Vorst 

- de SVC: Koninklijke Kip 

- onderhouds- en herstellingsdienst met betrekking tot de vervanging van gebroken 

ruiten in verschillende gemeentegebouwen (2022-2024) 

- het onderhoud van gemeentewegen 

- de studie voor de valorisering van de historische bronnen 

- de studie voor de valorisering van de historische bronnen 

- het onderhoud en de schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimten van de 

gemeentelijke woningen ‘Olieslagerij’ 

- de vervanging van 3 ramen in 2 verschillende kozijnen en vervanging van het 

glaswerk in een borstwering, Monnikenstraat 12 te 1190 Vorst 

• Keurt het standaardmodel van vrijwilligersovereenkomst opgesteld door de dienst 

Heropleving van de wijken goed 

• Keurt het ontwerp van “overeenkomst voor kosteloze bruikleen” aan de vennootschap 

BER-HAROUN goed 

• Keurt het model van aanhangsel bij de overeenkomst voor tijdelijk gebruik van de 

gebouwen gelegen Van Volxemlaan 400 en Montenegrostraat 138-152 goed 

• Keurt de overeenkomst voor het jeugdproject gedragen door de vzw Apomsa goed 

• Keurt de overeenkomst voor gebruik ter bede van het terrein gelegen tussen nr. 354 en 

356 van de Van Volxemlaan goed 

• Keurt de standaardsubsidiëringsovereenkomst “Parcklab Wielemans” goed 

• Keurt de dadingsovereenkomst voor het tanken van brandstof aan de pomp goed 

• Sluit de jaarrekeningen 2020 af 

• Keurt de begrotingswijzigingen 3 en 4 van de gewone en buitengewone dienst 2021 

goed 

• Keurt 5 Huishoudelijke Reglementen goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de hernieuwing van de verzekeringsportefeuille van de Gemeente en het OCMW 

- het onderhoud en de herstelling van de branddetectiesystemen in 

gemeentegebouwen 2022-2026 (2 percelen) 

- de restauratie en renovatie van het Gemeentehuis van Vorst, Fase III: 

inrichtingswerken van de zolderverdieping 

- de heraanleg van de wegenis (Keerkringenlaan, Deltastraat en Schaatsstraat) 

• Keurt de financiering van de renovatiewerken aan de gemeenschappelijke 

schoorsteenkanalen met het oog van plaatsing van condensatiestookketels, 

Brusselsesteenweg 43 goed 



• Keurt de terbeschikkingstelling van subsidies van het Brusselse Gewest voor de 

organisatie van sensibiliseringsacties die verband houden met mobiliteit in 2021 (De 

stad beleven, innovatieve projecten) goed 

• Keurt de dading voor de onderhoud waterontharder goed 

• Keurt de overeenkomst betreffende de exploitatie en het beheer van de parkings op de 

Olieslagerijsite goed 

• Keurt de overeenkomst met de MIVB voor de terugbetaling van de kosten van het 

verkeer van het onderwijzend personeel goed 

• Keurt de dading voor de aankoop van dvd’s voor de Nederlandstalige 

bibliotheekcollectie goed 

• Keurt de volledige overdracht van de subsidie aan de politiezone inbegrepen in het 

aandeel van de gemeente goed 

• Keurt 2 moties goed 

• Hoort 5 interpellaties en 6 mondelinge vragen 

• Kent 5 pensioenen toe 

• Benoemt 2 agenten 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 30 juli tot en met 20 augustus 

2021 

 

 

 

 

 


