
 
 

Besluiten van de gemeenteraad van 24 januari 2017 

 

De Raad, 

 

 Gaat over tot het ontslag van een raadslid en de installatie van zijn opvolger 

 Stelt beambten van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid (Net Brussel) om 

inbreuken vast te stellen APR 

 Keurt een overeenkomst met M&M SITTY goed 

 Keurt de overeenkomst tot regeling van de modaliteiten van de terbeschikkingstelling 

aan de begunstigde van een toelage van het Gewest goed 

 Keurt de overeenkomst van tijdelijk gebruik van het gebouw gelegen Guillaume Van 

Halenlaan 83 door de vzw Communa goed 

 Neemt kennis van het activiteitenverslag 2015-2016 en van het actieplan 2016-2017 

VTO 

 Keurt het belastingreglement op de inrichtingen van toeristische logies goed 

 Wijzigt het belastingreglement op de samenstelling van administratieve dossiers 

 Staat toe om beroep in te stellen tegen het vonnis van 4 oktober 2016 

 Legt de lastvoorwaarden vast van de: 

- heraanleg van de Wi-Fi circuits in de gemeentescholen 

- aankoop van informaticamaterieel 

 Neemt akte van de beslissingen van het college voor de: 

- inrichting en uitrusting van de lokalen gelegen Sint-Denijstraat 14 en stemt in met de 

uitgave 

- inrichting en uitrusting van het Forum en stemt in met de uitgave 

- school Arc-en-Ciel/ Bempt : inrichtingswerken voor de nieuwe paviljoenen – 

Watertoevoer en afvoer van het afvalwater en stemt in met de uitgave 

- installatie van een branddetectie en van een noodverlichting in de Schaatsstraat 49/51 

en stemt in met de uitgave 

- teraardebestelling van het lichaam van de heer TONON en stemt in met de uitgave 

 Neemt kennis van de beslissingen van het college voor de: 

- restauratie en renovatie van het gemeentehuis van Vorst, Fase 1: buitengeheel – 

Perceel 1 (Gevels, Daken, Schrijnwerk (Buiten glas-in-lood ramen)) 

- renovatie van daken (4 percelen) – Perceel 4: Herstelling dak Abdij 

- park van de 3 Fonteinen: Hydrologische studie 

- renovatie van het dak van de twee paviljoenen aan de ingang van het kerkhof van 

Vorst in Alsemberg 

- diverse elektriciteitswerken in verschillende gebouwen (5 percelen) – Perceel 3: 

Volledige renovatie van de elektriciteit van het centrum SPSE 

- Gemeentehuis: studie en testen voor de verlichting 

- 8 mei-square Fase II - Inrichting van het speelplein 

- haalbaarheidsstudie Bronnenpark 

- goedkeuring van de aanhangsels voor het project DIVERCITY 

 Keurt de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met Vivaqua goed 

 Keurt het toekenningsreglement van de premie voor het waterdoorlatend maken goed 



 Herziet de financieringswijze voor de restauratie en de renovatie van het 

gemeentehuis, fase II: binnengeheel 

 Maakt een bijkomende vestiging van school nr. 6 “Les Bruyères” 

 Herstructureert de gemeenteschool nr.3 

 Hoort twee interpellaties van gemeenteraadsleden 

 Stelt 1 directeur aan 

 Stelt 1 vervangende controlearts aan 

 Vervangt 1 mandaat 

 Duidt een gemeentelijke agent-vaststeller aan om inbreuken vast te stellen op de 

bepalingen van het Algemeen Politiereglement 

 


