
 

 

Besluiten van de gemeenteraad van 26 februari 2013 

 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de VZW Lire et Ecrire Bruxelles goed 

• Keurt de inhoud  van de overeenkomsten tussen het gewest, de gemeente en de ASSA, 

Cercle d’escrime, Cercle Sportif d’Athlétisme, FC Forest, Medina Sport en The Black Devils  

goed 

• Wijzigt het retributiereglement «  tarieven van maaltijden en dranken in de Recreatieve 

Centra Voor Gepensioneerde Personen » 

• Brengt een gunstig advies uit voor 

o De goedkeuring van de rekening 2011 en de begroting 2013 van de kerkfabriek van de 

Verenigde Anglicaanse kerk 

• Brengt een ongunstig advise uit voor : 

o De goedkeuring van de begroting 2013 van de Kerkfabriek Heilige Maria Moeder Gods 

o De goedkeuring van de begroting 2012 van de Kerkfabriek onze-Lieve-Vrouwboodschap 

o De goedkeuring van de begroting 2013 van de Kerkfabriek van het Heilig Hart 

• Keurt de gunningswijze goed voor : 

o De opdracht voor de installatie van een wirelessverbinding  

o De opdracht voor de wijziging van het air-conditionningssysteem van de serverszaal 

• Herziet het bedrag van de raming voor de 1ste fase van de opdracht voor de restauratie van 

het gemeentehuis 

• Neemt kennis van de beslissing van Het College van Burgemeester en Schepenen van 18 

oktober 2012 betreffende de herziening van de datum en de prijs voor de opdracht 

betreffende de herstelling van de lift in de Belgradostraat 

• Keurt goed :  

o De gunningswijze van de opdracht van de renovatie van de klaslokalen en het sanitair van 

school 9 

o De aanhangels 1 en 2 van de opdracht voor de  renovatie van de gevels van school 9 

• Herevalueert de raming van de opdracht voor de stabiliteitsaudit en de opdracht van 

projectontwerper betreffende de stabiliteit van school 12 

• Keurt de bepalingen van het huurcontract voor het gebouw gelegen Alsembergsesteenweg 

216 goed 

• Keurt de verkoopsvoorwaarden voor het terrain gelegen Georges Leclercqstraat,7 goed 

• Wijkt af van het retributiereglement betreffende de administratieve diensten voor de 

verkoopprijs van het dossier Divercity 



• Neemt kennis van de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen van 13 

december  2012 betreffende de gunningswijze van de opdracht voor de aankoop van 

prikborden 

• Keurt de gewijzigde begroting 2012, de begrotingsrekening, de resultatenrekening en de 

balans afgesloten op 31/12/2011 van het OCMW goed 

• Hoort de volgende interpellaties:  

o Van Mevrouw Gelas in verband met het Gewestelijk Parkeerplan 

o Van de heer Rongé in verband met de verdwijning van de handelszaken in de buurt van het 

Sint Denijsplein 

o Van Mevrouw van Zeeland in verband met het stedebouwkundig dossier voor de Henri 

Maubelstraat 50-52 

o Van Mevrouw van Zeeland betreffenden de buurtbewonerskaart in de zones die grenzen aan 

de buurtgemeenten en het betalen van  personen met een handicap in de rode zones 

o Van de heer Hacken betreffende de Algemene Beleidsverklaring 

• Hoort Mevrouw van Zeeland die een motie voorstelt in verband met de onverkochte 

voedingswaren. 

• Stemt twee moties in verband met het verbeteren van de veiligheid in Vorst Domein 

• Kent 1 verlof voor pedagogische verwijdering toe 

• Kent 2 diponibiliteiten voor persoonlijke aangelegenheden voor 

• Stelt twee agenten op rustpensioen 

• Kent drie overlevingspensioenen toe 

• Stelt 23 leerkrachten aan 

• Verwijdert 1 leerkracht 

• Stelt 1 agent op rust wegens fysieke ongeschiktheid 

• Zet twee agenten in disponibiliteit wegens ziekte 

• Legt de bedragen van de voordelen in natura en de werkmiddelen die ter beschikking staan 

van de Mandatarissen vast 

• Duidt de mandaten voor “ Forest, centre culturel” aan 

• Duidt de leden voor de «Gemeentelijke Opvangcommissie voor deKinderen » aan   

 

 

 


