
GEMEENTE VAN VORST 
 

De Gemeenteraad van dinsdag 10 september 2013 om 19u30 
in het gemeentehuis (1ste verdieping) 

 
 
 
OPENBARE ZITTING 
 

A.Z. 1. Algemene Zaken - Gemeenteraad - Ontslag van een lid - Nazicht van de 
bevoegdheden, eedaflegging en aanstelling van de opvolger 

 

 2. Algemene Zaken - Overeenkomst tussen de gemeenten Sint-Gillis en Vorst in 
uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest gericht op het ondersteunen van de uitvoering van de 
samenwerking tussen de gemeenten Vorst en Sint-Gillis via de toekenning van 
een subsidie van 200.000€ 

 

Prev. 1. Preventiedienst - TRANSIT vzw - Overeenkomst 2013 (2de  semester) - 
Federale begroting - Goedkeuring 

 

Huis. 1. Huisvesting - Samenwerkingovereenkomst en huurcontract voor het onthaal en 
de huisvesting van publiek van de vzw centre de prévention des violences 
conjugales et familiales (CPVCF vzw) 

 

 2. Huisvestingsdienst - Collectieve ruimte Luikstraat 66 - Intern Reglement  

Mo. 1. Mobiliteit-  BYPAD - Audit en Fietsplan - Goedkeuring  

CAD 1. CAD - Subsidies ter ondersteuning voor het opzetten van samenwerking tussen 
de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: project van de Werk- en 
Informatiegroep Overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(WIG OO Brussel) betreffende de ontwikkeling van de activiteiten van het 
platform WIG OO Brussel 

 

Spo. 1 Sportdienst - Vervanging van 2 motoren van de basketbalborden en plaatsing 
van nieuwe schuimbeschermingen - Opdracht - Gunningswijze - Toepassing van 
artikel 249 van de NGW - Akteneming 

 

Fi. 1. Financiën - B.G.H.G.T. - toekenning van een investeringslening van 848.141€ - 
terugstorting van 238.027€ 

 

 2. Financiën - Proces-verbaal van kasnazicht - 1ste trimester 2013  

 3. Financiën - Proces-verbaal van kasnazicht - 2de trimester 2013  

 4. Financiën - Beleggingen in financiële instrumenten - Goedkeuring van de 
beleggerscategorie en van het profiel voor de financiële markten en meer 
bepaald in het kader van een proactief beheer van de schuld - MiFID 

 

 5. Financiën - Begrotingswijzigingen gewone dienst nr 3 en buitengewone dienst 
nr 4 - Begrotingsjaar 2013 

 

 6. Financiën - Erediensten - Begroting 2014  

 7. Financiën - Erediensten - Rekening 2012  



 8. Financiën - Erediensten - Rekening 2012  

 9. Financiën - Erediensten - Begroting 2014  

OW 1. Openbare Werken - Offerfeest 2013 - Organisatie - Goedkeuring overeenkomst  

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - Levering en plaatsing van 2 hellende vlakken voor 
personen met beperkte mobiliteit in het Gemeentehuis van Vorst - 2013-F-
021bis- Gunningswijze - Bijzonder bestek - Toepassing van artikel 234, 3de lid 
van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 

 2. Overheidsopdrachten - Vervanging van een verwarmingsketel Belgradostraat 78 
(2de verdieping) - 2013-F-025 - Lastvoorwaarden, gunningswijze, gunning - 
Toepassing van artikel 234, 1ste lid van de nieuwe gemeentewet - Akteneming 

 

 3. Overheidsopdrachten - Vernieuwing van de voetpaden - 2013-T-012bis - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

 4. Overheidsopdrachten - Perceel 1: Vervanging van de ramen op school 9/10; 
Perceel 2: Vervanging van de ramen op school 13 - 2013-T-022 - Goedkeuring 
van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

 

 5. Overheidsopdrachten - Renovatie van daken (4 percelen) - 2013-T-017 - 
Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

 6. Overheidsopdrachten - Renovatie en inrichtingen in verschillende gemeentelijke 
gebouwen (4 percelen) - 2013-T-031 – Goedkeuring van de  lastvoorwaarden en 
van de gunningswijze 

 

 7. Overheidsopdrachten - Werken aan de verwarming in verschillende 
gemeentelijke gebouwen - 2013-T-034- Gunningswijze - Bijzonder bestek - 
Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving.  

 

 8. Overheidsopdrachten - Reparatie van de bliksemafleider van de Sint-Denijskerk 
(abdij)  - 2013-T-016 - Toepassing van artikel 249 van de NGW - Instemming 
met de uitgave 

 

 9. Overheidsopdrachten -  Levering van een boiler en toebehoren voor de 
conciërgewoning van school 14 - Driesstraat 27 te 1190 Vorst  - 2013-F-023 -
Toepassing van artikel 249 van de NGW - Instemming met de uitgave 

 

 10 Overheidsopdrachten - Omheiningen voor de gemeentelijke speelpleinen - 2013-
T-024 - Gunningswijze - Bijzonder bestek - Toepassing van artikel 234, 3de lid 
van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 

 11. Overheidsopdrachten - Branddetectie, evacuatie-verlichting, inbraakalarm enz. 
(5 percelen) - 2013-T-032 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze 

 

O.O 1. Openbaar Onderwijs - Deelname aan de projectoproep « intercommunale 
samenwerking » 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Oprichting van 
een Intercommunale Werkgroep (IWG) betreffende het geïntegreerd beheer van 
de inschrijvingen in het basisonderwij 

 

 2. Openbaar Onderwijs - Deelname aan de projectoproep « intercommunale 
samenwerking » 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Doelstelling 
slaagkans: uitbreiding naar de gemeenten Elsene en Vorst 

 



 3. Openbaar Onderwijs - Deelname aan de projectoproep « intercommunale 
samenwerking » 2014 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Aanwerving 
van een coördinator voor de ontwikkeling van een algemeen secundair 
onderwijs van het intercommunale type 

 

K.K. 1. Kleine Kinderen - Aankoop van een wasmachine - Kinderdagverblijf "La 
Ruche" - Opdracht - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234 lid 1 van de 
NGW - Akteneming 

 

S.A. 1. Gezondheid - Oprichting van een Alzheimer Café in Vorst - Ondertekening van 
de Overeenkomst 

 

 2. Sociale zaken - Toetreding tot het Gemeentelijk Charter voor de Integratie van 
Personen met een Handicap 

 

Bevol. 1. Bevolking - Aflevering van biometrische verblijfstitels (derde landen) en 
paspoorten (belgische onderdanen) - Overeenkomst 

 

H.W. 1. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Antonius - Renovatie van het 
Wijkhuis Sint-Antonius en van zijn tuin en bouw van drie woningen - 
Bijkomende werken - Financiering 

 

N.A. 1. Nederlandstalige aangelegenheden - Lokaal cultuurbeleid - Adviesraad Cultuur 
Vorst - Hersamenstelling Adviescommissie Cultuur Vorst 

 

 2. Nederlandstalige aangelegenheden - Lokaal cultuurbeleid - Toewijzing van de 
subsidies aan het Nederlandstalig verenigingsleven - Begroting 2013 

 

 
ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 


