
 
Besluiten van de gemeenteraad van 21 januari 2019 

 

De Raad, 

 

• Hoort 1 interpellatie van het publiek 

• Gaat over tot de installatie van de 9de schepen 

• Gaat over de verkiezing van de voorzitter van de raad 

• Gaat over de verkiezing van de leden van het OCMW 

• Hoort de algemene beleidsnota 

• Keurt de overeenkomst met Leefmilieu Brussels voor de inrichting van regentuinen 

goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de aankoop van een bouwterrein en van bouw van een kinderopvangstructuur met 

56 plaatsen 

- de dringende interventie voor de vervanging van de lampen van terrein nr. 2 voor 

de Bempt en stemt in met de uitgave 

- de inrichting van de moestuin van het Park van de Drie Fonteinenen 

- de herzien van de financieringswijze voor dringende onderhoudswerken voor de St-

Augustinuskerk 

- de dringende werken voor het hoge dak van school 11 B en stemt in met de uitgave 

- de verwijdering van de oude grafzerken van het kerkhof van Vorst 

- de renovatie, de vervanging en de herstelling van een regenwaterafvoerbuis in de 

Sporthal Van Volxem 

- de onderhoud en inrichting van de gemeentelijke speelpleinen 

- de renovatie van sanitair op school 12 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de bouw van een kinderopvangstructuur met 56 plaatsen, Ververij 

- de heraanleg van de randen van het station Vorst-Oost en de heropleving van de 

openbare ruimte op de verkeersader ‘Rousseau – Vanpé – Sint-Denijs – Dries – 

Water’ voor de ‘Watertraject’ 

• Keurt het aanhangsel van de raamovereenkomst « Stadsbeleid 2018 » met het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest goed 

• Geeft een advies i.v.m. 1 rekening en 4 begrotingen van kerkfabrieken 

• Geeft een advies i.v.m. de begrotingswijziging nr.1 van de begroting 2018 van het 

OCMW 

• Keurt de hernieuwing van de jaarlijkse Overeenkomst van terbeschikkingstelling van 

gemeentelijke contractuele personeelsleden aan het Buurthuis Sint-Antonius goed 

• Keurt twee motie goed 

• Hoort 4 interpellaties van gemeenteraadsleden 

• Neemt akte van de transactionele overeenkomst voor een gemeentelijk agent 

• Benoemt 1 leraar 

• Stelt 6 leraren aan 

• Laat 1 directeur toe tot de stage 

• Stelt de samenstelling van de commissies 

• Stelt 1 mandaat 

 

 


