Besluiten van de gemeenteraad van 7 juli 2020
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Duidt 2 mandaten aan
Wijzigt het geldelijk statuut
Keurt de jaarrekeningen 2019 van het OCMW goed
Neemt akte van het schorsingsbesluit van het Gewestelijk Toezicht voor de
begrotingswijziging nr. 1 van het OCMW
Keurt de begrotingswijziging nr. 2 van het OCMW goed
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de goedkeuring van afrekening 11 van de opdracht "Watertraject”
- de goedkeuring van de gunning voor de heraanleg van de Albert-dalle (fase 1)
- de aankoop van bijkomende hydroalcoholische gel en stemt in met de uitgave
- de aankoop van 25.000 A5 enveloppes met zelfklevende sluiting en stemt in met de
uitgave
- de renovatie van sanitair van School 11B, de Fierlantstraat 35A
- de aanleg van een terrein en zijn omgeving (nr. 7) in een gehomologeerd
rugbyterrein met natuurlijk gras voor de Bempt
- de installatie van een nieuwe overdekte speelplaats in school 13
- de vervanging van de lampen, nazicht en herstelling van de elektrische installatie
voor het Bertelsonstadion
Keurt het retributiereglement voor het gebruik van ruimten in het complex met sporten culturele voorzieningen CENTR’AL goed
Keurt het Huishoudelijk Reglement van het complex met sport- en culturele
voorzieningen CENTR’AL goed
Keurt de subsidiëringsovereenkomst en de overeenkomst voor het tijdelijk en
overgangsgebruik van de sites Chassart en Axima goed
Geeft een advies i.v.m. 6 rekeningen en 1 begroting van kerkfabrieken
Keurt het aandeel van de gemeente Vorst voor de heraanleg van de Berkendaelstraat
goed
Keurt de benaming van de toekomstige Bemptschool goed
Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw SVK Wijken goed
Stemt 2 moties
Hoort 11 interpellaties en 6 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden
Stemt toe om een dading aan te gaan in een geschil
Stelt 2 leraren aan
Benoemt 4 leraren
Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 27 juli tot 14 augustus 2020

