Besluiten van de gemeenteraad van 24 november 2015

De Raad,

















Stemt een motie
Keurt goed: het rooilijnplan opgemaakt op datum van 15 oktober 2015 door de dienst
Stedenbouw/Leefmilieu
Keurt goed: de tijdelijke overeenkomst voor de terbeschikkingstelling met de vzw Het
Centrum voor Stadecologie
Keurt goed: het aanhangsel aan de huurovereenkomst tussen de Gemeente en de VZW
Sociaal Verhuurkantoor van Vorst
Keurt goed: de lastvoorwaarden en van de gunningswijze voor de aankoop van een
projector en van schermen
Neemt kennis van 6 beslissingen van het college i.v.m. verschillende
overheidsopdrachten (aankoop van een sleutelmachine, binnen- en
buitenbewegwijzering van de Franstalige bibliotheek, aankoop van kastjes en
kleerkasten, aankoop en onderhoud van zakcomputers en randapparatuur voor de
parkeercontrole, aankoop van muziekinstrumenten, aankoop van een lichtbalk met
ledlampen voor voertuigen)
Keurt goed: de wijzigingen van de reglement-belasting op de verdeling aan huis en op
de openbare weg van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
Neemt akte van het proces-verbaal van kasnazicht voor het 2de trimester 2015
Stemt in met de uitgave voor de levering van een boiler voor de conciërgewoning van
school 9 - Montenegrostraat 159
Koopt een softwareprogramma aan voor het Elektronisch documentenbeheer die de
dematerialisering van de papieren documenten mogelijk maakt, evenals het beheer van
de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)
Neemt kennis van de beslissingen van het college voor:
- de aansluiting van de hoogspanningscabine op de Bempt door de intercommunale
Sibelga
- de vervanging van 6 gaswandketels, Belgradostraat 78-84
- de zware interventies aan de sportterreinen op de Bempt
- de aankoop van een Smartphone applicatie voor de gemeente Vorst
Instemt de uitgave voor de vervanging van gasleidingen in de keuken van de Vignoble
school, Monte-Carlolaan, 91
Keurt goed: de lastvoorwaarden en de gunningswijze voor de renovatie van sanitaire
voorzieningen - Perceel 1: School 12, Zevenbunderslaan 210, Perceel 2: Vignoble
School, Monte-Carlolaan 91, Perceel 3: School 11B, De Fierlantstraat 35a
Keurt de overeenkomsten PPS goed









Machtigt de gemeente Vorst om vrijwillig tussen te komen in het kader van de
dagvaarding ter ontbinding van de intercommunale Vivaqua, gevraagd door de
gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Hoort drie interpellaties van de gemeenteraadsleden
Kent twee rustpensioenen toe
Zet een agent in disponibiliteit
Verwijdert twee onderwijzeressen
Benoemt 9 agenten
Stelt 50 onderwijzeres aan

