
 
Besluiten van de gemeenteraad van 20 april 2021 

 

De Raad, 

 

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

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de uitbreiding van het screeningscentrum tot vaccinatiecentrum in het kader van de 

COVID-19-epidemie en stemt in met de uitgave 

- de goedkeuring van de afrekeningen 12-13; 16-17; 20-21; 23-31; 34-36 van de 

opdracht “Watertraject” 

- de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de te raadplegen firma’s voor de 

overheidsopdracht uitgeschreven door de cel Evenementen voor de organisatie van 

de Middeleeuwse Feesten 

- de consultancy met het oog op de opname van de schoolkosten in ONYX 

- de levering van educatief materiaal, baby- en peuterspeelgoed en diverse spellen 

- voor de realisatie van 3 percelen voor “Gemeentehuis van Vorst: Studies voor de 

plaatsing van verlichting aan de binnenkant van het gebouw” 

- de herstelling en wederindienststelling van de digitaal gestuurde cirkelzaag van de 

schrijnwerkerij en stemt in met de uitgave 

- de aanstelling van het CIBG voor de aankoop van informaticamateriaal met 

inbegrip van een mobiele camera 

- de aankoop van veegkarretjes 

- het ontwerp en de aankoop van meubilair voor sensibilisering inzake openbare 

netheid 

- de aankoop van een elektrische blazer 

• Keurt de wijziging van het arbeidsreglement goed 

• Keurt de wijziging van het geldelijk statuut goed 

• Keurt het gemeentereglement betreffende de Vorstse Burgerraad goed 

• Keurt de begrotingswijziging 1 en 2  van de gewone en buitengewone dienst van de 

begroting 2021 goed 

• Geeft een advies i.v.m. 1 begroting van kerkfabrieken 

• Keurt de overeenkomst “Ik loop om fit te blijven” goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de levering van brandstof voor de gemeentevoertuigen en levering van stookolie 

voor de verwarming 

- het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en zijn 

Klimaatactieprogramma 

• Bekrachtigt de beslissing van het college betreffende de Concessieovereenkomst en 

revitalisering van gemeentelijke markten en brocantes van Vorst 

• Keurt de overeenkomst betreffende het beheer van de hydranten opgesteld tussen de 

Gemeente Vorst en de intercommunale Vivaqua goed 

• Keurt de overeenkomst voor de installatie van het systeem Astrid in het Gemeentehuis 

goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst voor het project “Ontdekking van de culturele 

wereld door zang en muziek” tussen de school Les Bruyères en de culturele operator 

ReMuA goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomsten voor het project “Ma ville, mon quartier et 

moi” met de school Kaléidoscope goed 



• Neemt akte van het inrichtingsproject van de gemeenteschool van geïndividualiseerd 

onderwijs van type 8 Les Marronniers in het kader van het Pact voor 

excellentieonderwijs 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van een artiestenresidentie 

tijdens het schooljaar 2021-2022 in de school Les Marronniers met artieste Véronique 

Crosset voor het project ‘Comme dans un rêve’ goed 

• Keurt de overeenkomst Strategisch veiligheids- en preventieplan voor de periode van 

1/01/2021 tot 31/12/2021 goed 

• Keurt de toekenning van de subsidies van het impulsfonds IFMB 2021 goed 

• Keurt het aanhangsel bij de cofinancieringsovereenkomsten met de vzw’s Al Malak, 

Forest Quartiers Santé en Une Maison en Plus goed 

• Neemt akte van de samenstelling van de Schoolraad voor de gemeentelijke 

basisscholen De Puzzel en De Wereldbrug, voor de mandaatsperiode van 1 april 2021 

tot 31 maart 2025 

• Keurt twee moties goed 

• Hoort 4 interpellaties en 3 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 

• Keurt het nieuw kader van het departement Preventie, Veiligheid en Sociale Cohesie 

goed 

• Kent 8 pensioenen toe 

• Neemt akte van 5 ontslagen 

• Kent 1 loopbaanonderbreking toe 

• Zet 1 leraar in disponibiliteit 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 2 tot en met 9 april 2021 

• Benoemt 13 agenten 

• Legt 1 tuchtmaatregel op 

 

 

 

 

 


