
 
Besluiten van de gemeenteraad van 26 februari 2019 

 

De Raad, 

 

• Hoort 3 interpellaties van het publiek 

• Duidt 15 mandaten aan 

• Draagt zijn bevoegdheden wat betreft het aanwerven en beëindigen van het contract 

van de contractuele agenten en het toelaten tot stage, het benoemen en het bevorderen 

van ambtenaren tot en met niveau B over aan het college 

• Draagt zijn bevoegdheden inzake overheidsopdrachten over aan het college 

• Keurt de dading met de NV Entreprise Générale M&M Sitty goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de renovatie en volledige verbouwing van een kantoorgebouw tot woongebouw, 

Belgradostraat 74 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de inrichtingswerken voor de antenne van het DWCW 

- de aankoop van een elektronisch scorebord voor het sportcomplex van het Kleine 

Sportpaleis en stemt in met de uitgave 

- de realisatie van de beschermingsmaatregelen – Perceel 2: Levering en plaatsing 

van een stelling voor Paviljoen Joséphine 

- de levering en vervanging van het buitenschrijnwerk in pvc van de achtergevel in 

de Belgradostraat 78-84 

• Keurt de financieringswijze voor 2 laptops goed 

• Treedt toe tot de aankoopcentrale voor milieuvriendelijke kantoorbenodigdheden 

opgericht door Leefmilieu Brussel 

• Keurt de overeenkomst met betrekking tot de toekenning van een toelage voor het 

project ‘Handelszaken die zich engageren voor de inperking van hun afval’ goed 

• Keurt de overeenkomst met betrekking tot de toekenning van een toelage voor het 

project “Kaleidogarden” 

• Herziet de raming van het opdrachtbedrag voor de huur, de installatie en demontage 

van bijkomende prefablokalen op de Bempt 

• Herziet de raming van het bedrag van de opdracht voor de renovatiewerken van het 

kinderdagverblijf “Le Bercail” 

• Wijzigt de naam van gemeentescholen 

• Keurt de kaderovereenkomst tussen de Inrichtende macht « onderwijs » en de Dienst 

GBS (S.P.S.E.) goed 

• Keurt de overeenkomsten met de verenigingen en meerdere scholen voor het PSV 

goed 

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

Gewest voor het PSV goed 

• Neemt akte van de rekeningen van het SVKV en van het verslag van de bedrijfsrevisor 

• Keurt de overeenkomst 2018 tot regeling van de modaliteiten van de 

terbeschikkingstelling aan de begunstigde van een toelage van het Gewest voor 

huisvesting goed 

• Keurt het verlenen van de toekenning van de subsidies van het impulsfonds (IFMB 

2019) goed 

• Keurt de wijziging van het Huishoudelijk Reglement voor de collectieve ruimte 

Luikstraat 66 goed 



• Keurt de overeenkomst veiligheids- en contract 2018-2019 goed 

• Keurt 2 moties goed 

• Hoort 15 interpellaties van gemeenteraadsleden 

• Keurt de overeenkomst goed voor de terbeschikkingstelling van contractuele leden 

van het gemeentepersoneel aan het Buurthuis Sint-Antonius 

• Neemt akte van 2 ontslagen 

• Verhoogt een kassavoorschot 

• Legt de samenstelling van de commissies vast 

 

 


