
 

Besluiten van de Gemeenteraad van 17 december 2013 

De Raad,  

 Hoort het publiek in zijn interpellatie i.v.m. het project Tool-Box 

 Wijzigt de aanwervingsvoorwaarden voor de HRM 

 Herziet de voorwaarden voor de bevorderingswedstrijd naar code 4 

 Keurt goed: 

 Een overeenkomst Doorstromingsprogramma en een overeenkomst met de VGC 

 Een aanhangsel aan een overeenkomst met de VZW AISQ, een aanhangsel aan de 

overeenkomst Grootstedenbeleid van het ROSETTA plan en een aanhangsel aan de 

overeenkomst betreffende het in concessie geven van de exploitatie van de markten 

 De huurovereenkomst met Audi Brussels voor het gebouw gelegen Sint-Denijsstraat 14 

 Neemt kennis van de beslissingen van het College van Burgemeester en Schepenen 

betreffende: 

 De aankoop van 

 Meubilair en signalisatiemateriaal voor de bibliotheken 

 Een geolocasitiesysteem 

 Een “bain-marie” 

 Een muurkast en een beschermingshoes voor defibrillator 

 Beheersoftware voor bomen 

 Het activiteitenverslag 2012-2013 van de Vrijetijdsopvang 

 De heraanleg van de circuits voor telefonie en internet in de scholen 

 De vervanging van 5 wandketels 

 Het vellen van bomen 

 De vervanging van een rookafvoerbuis  

 De asbestverwijdering in de voormalige overdekte speelplaats van school 3 

 De gunning van de werken en de financiering van de 10% voor onvoorziene werken voor het 

project DIVERCITY 

 De lastenvoorwaarden, de aanwerving van de onderneming voor de verplaatsing van het 

speelplein, het bijkomend budget voor de inrichting van de openbare ruimten en  de 

verkoopsvoorwaarden voor het terrein Georges Leclercqstraat 7 in het kader van het 

Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug 

 De opdracht van de projectstudie voor de uitwerking van een masterplan in het kader van 

het Duurzaam Wijkcontract Albert 

 Wijzigt 19 belastingreglementen en 2 retributiereglementen 

 Keurt een reglement goed i.v.m. het toekennen van een premie gedurende drie jaar vanaf de 

vestiging in een pas verworven of gebouwde woning in Vorst 

 Keurt de gewone en de buitengewone begroting 2014 goed 



 Keurt de terbeschikkingstelling van drie voorlopige twaalfden goed 

 Neemt kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van het 3de
 trimester 2013  

 Keurt de overeenkomst 2013-2015 tot verbetering van de budgettaire toestand en het 

driejaarlijks plan en de overeenkomst 2013-2014 ertoe strekkende de gemeenten te 

betrekken bij de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het 

kader van de Ordonnantie van 19 juli 2007 

 Keurt het Netheidscontract 2012-2017 goed 

 Geeft een gunstig advies i.v.m. de benoeming van een penningmeester voor de Kerkfabriek 

Heilige Pius X 

 Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informaticamateriaal 

 Wijkt af van de wekelijkse sluitingsdagen voor de handelszaken in het jaar 2014 

 Hoort de interpellaties van de heren Hacken en Lederer 

 Vervangt 1 bestuurder bij de Vorstse Haard 

 Kent 1 rustpensioen en 1 overlevingspensioen toe 

 Herziet 1 rustpensioen 

 Benoemt 2 agenten 

 Stelt 82 onderwijzers aan 

 Kent 2 loopbaanonderbrekingen aan onderwijzers toe 

 Neemt kennis van het ontslag van 1 onderwijzer 

 Zet 1 onderwijzer in disponibiliteit 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


