
GEMEENTE VAN VORST 

 

De Gemeenteraad van dinsdag 4 februari 2014 om 19u30 

in het gemeentehuis (1ste verdieping) 
 

 

OPENBARE ZITTING 

 

G.E. 1. Gemeente-eigendommen - Gebouw gelegen te Vorst, Pierre Decosterstraat 115 - 

Desaffectatie en verkoop 

  

Pa. 1. Parkeerbeleid - Belasting op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare 

weg - Reglement - Wijzigingen 

  

C.A.D. 1. Centrale Aankoopdienst - Werken - Aankoop van 2 pompen om kelders te 

ledigen - Goedkeuring van de lastvoorwarden en van de gunningswijze - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 2. Centrale Aankoopdienst - Werken - Aankoop van thermostatische kranen - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - Toepassing van 

artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 3. Centrale aankoopdienst - Overheidsopdrachten - Plastificering en inbinding van 

boeken voor de Franstalige bibliotheek - Goedkeuring van de lastvoorwaarden, 

van de gunningswijze en van de te raadplegen firma's - Toepassing van artikel 

234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 4. Centrale aankoopdienst - Preventie - Aankoop van een recorder voor 

vergaderingen - Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de 

lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 5. Centrale aankoopdienst - Grootstedenbeleid - Aankoop van 4 moestuinbakken - 

Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de 

nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 6. Centrale aankoopdienst - Preventie en grootstedenbeleid - Aankoop van 

zonnetenten - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 7. Centrale aankoopdienst - Preventie - Aankoop van een draagbare 

geluidsinstallatie - Opdracht - Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 

3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 8. Centrale aankoopdienst - Preventie en grootstedenbeleid - Aankoop van 

kurkborden - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 9. Centrale aankoopdienst - Kleine kinderen - Aankoop van bedden en matrassen - 

Opdracht - Wijze van gunnen - Bijzonder bestek - Te raadplegen firma’s - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 10. Centrale aankoopdienst - Werken - Aankoop van een luchtverwarmer - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - Toepassing van 

artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  



 11. Centrale aankoopdienst - Parken en plantsoenen en Begraafplaats - Aankoop van 

divers uitrustingsmateriaal - Opdracht - Wijze van gunning - Bijzonder bestek - 

Te raadplegen firma’s - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving 

  

 12. Centrale aankoopdienst - Werken - Aankoop van wegsignalisatie en radars - 

Opdracht - Wijze van gunning - Bijzonder bestek - Te raadplegen firma’s - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 13. Centrale aankoopdienst - Parkeren - Aankoop van kastjes - Opdracht - Wijze 

van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - 

Kennisgeving 

  

 14. Centrale aankoopdienst - Openbaar onderwijs - Aankoop van schoolmeubilair  - 

Opdracht - Wijze van gunning - Bijzonder bestek - Toepassing van artikel 234, 

3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 15. Centrale aankoopdienst - Buitenschoolse activiteiten - Aankoop van speelgoed - 

Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze - Opdracht - 

Wijze van gunning - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving 

  

 16. Centrale aankoopdienst - Preventie, openbaar onderwijs, buitenschoolse 

activiteiten, kleine kinderen, r.c.g.o. en grootstedenbeleid - Aankoop van 

huishoudtoestellen, televisies, enz. - Opdracht - Wijze van gunning - Bijzonder 

bestek - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - 

Kennisgeving 

  

 17. Centrale aankoopdienst - Technisch centrum, buitenschoolse activiteiten, 

sportdienst, grootstedenbeleid, huisvestingsbeleid en duurzaam wijkcontract 

Albert - Aankoop van gereedschap - Opdracht - Wijze van gunning - Bijzonder 

bestek - Te raadplegen firma’s - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de 

nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 18. Centrale aankoopdienst -Preventie, openbaar onderwijs, buitenschoolse 

activiteiten, sportdienst en grootstedenbeleid  - Aankoop van sportuitrusting, 

gymnastiek- en psychomotorisch materiaal - Opdracht - Wijze van gunning - 

Bijzonder bestek - Te raadplegen firma’s - Toepassing van artikel 234, 3de lid 

van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

Sport 1. Sport - Toelagen toegekend aan de Vorstse sportclubs door de regering van het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2014 

  

 2. Sportdienst - Decreet van 25 oktober 2012 (BS 05 december 2012) - Aankoop 

van vijf defibrillators - Toepassing van artikel 249 van de Nieuwe Gemeentewet 

  

Vrij. 1. Dienst Buitenschoolse Activiteiten - Vakantiespeelpleinen - Pedagogisch project 

en I.R. - Wijzigingen 

  

 

Fi. 1. Financiën - Beleggingen in financiële instrumenten - Goedkeuring van 

beleggercategorie en profiel voor de financiële opdrachten en meer bepaald in 

het kader van de gunningsopdracht 2013 betreffende leningen - ING België 

N.V. - MiFID 

  

 2. Financiën - B.G.H.G.T. - Leningen overeenkomst voor investeringen 2013/2014 

- School 13 « Les Marronniers » - bouwen van een afdak 

  



In. 1. Informatica - Gemeentehuis - Verhuizing - Aankoop en parametrering van 

wireless communicatie-antennes die op een mast geplaatst moeten worden - 

Toepassing van artikel 249 

  

O.Op. 1. Overheidsopdrachten - Paviljoen Joséphine - Realisatie van de 

beschermingsmaatregelen : stelling en grondwerken (2 percelen) - 2013-T-038 - 

Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving 

  

 2. Overheidsopdrachten - Park van de Drie Fonteinen: hydrologische studie - 2013-

S-044 - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving 

  

 3. Overheidsopdrachten - Sint-Denijskerk : noodmaatregelen voor de restauratie 

van de glas-in-loodramen - 2013-T-042 - Gunningswijze - Toepassing van 

artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 4. Overheidsopdrachten - Conform maken van de diverse hoogspanningscabines 

die toebehoren aan het Gemeentebestuur -2012-T-006 - Uitbreiding van de 

onderneming - Kennisgeving - Toepassing van artikel 236, 2de lid van de 

nieuwe gemeentewet 

  

 5. Overheidsopdrachten - Brass - Vloer van de Witte Zaal : Levering en plaatsing 

van de tegelvloer - 2013-F-045 - Gunningswijze - Toepassing van artikel 234, 

3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 6. Overheidsopdrachten - Inrichting en beveiliging van de val- en speelzones op 

gemeentelijke speelpleinen - 2 percelen- 2013-T-048 - Gunningswijze - 

Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

  

 7. Overheidsopdrachten - Wielemans Ceuppens 9 - Opdracht van projectontwerper 

- Honoraria architect - Uitbreiding van de onderneming - Kennisgeving - 

Toepassing van artikel 236, 2de lid van de nieuwe gemeentewet 

  

 8. Overheidsopdrachten - 2013-F-015 - Levering van binnengordijnen voor het 

kinderdagverblijf in de Stationstraat. - Onderhandelingsprocedure op basis van 

een gewone aanvaarde factuur - Artikel 234, 3de lid van de NGW - 

Kennisgeving 

  

 9. Overheidsopdrachten - Renovatie van daken - 2013-T-017 - Perceel 2 - 

Wijziging van de verdeelsleutel binnen het begrotingsartikel - Kennisgeving 

  

V.S.C. 1. Voorzieningen voor Sociale Cohesie-Ondertekening van de overeenkomst # 

2013/FR/0483 (IFMB 2013-2014) met het Centrum voor Gelijkheid van Kansen 

en voor Racismebestrijding en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF)-

Goedkeuring van de type overeenkomst 

  

 2. Voorzieningen voor Sociale Cohesie-Goedkeuring van de verdeling van de 

enveloppen van de gemeentelijke cofinanciering en IFMB 2013-Machtiging aan 

het College om de bijzondere overeenkomsten te ondertekenen tussen de 

Gemeente en de partner vzw's 

  

H.W. 1. Heropleving van de wijken - Duurzaam Wijkcontract Abdij - Studie-opdracht 

van het basisdossier - Gunningswijze van de opdrachten - Opdracht voor 

diensten - Raadpleging van de firma's - Adviescomité – Kennisneming 

 

  



 2. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Sint-Denijs - Sociaal woongebouw 

gelegen Neerstalsesteenweg, 151-153 en Stationstraat, 17 - Aansluiting 

Hydrobru - Betaling van de facturen - Toepassing van artikel 234 van de nieuwe 

gemeentewet - Kennisgeving van de beslissing van het college van 10 oktober 

2013 

  

 3. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Beheersplan - Opleidingscentrum in de vakgebieden van de HORECA - 

Goedkeuring 

  

 4. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Beheersplan - Antenne van het Jeugdhuis van Vorst en polyvalente ruimte voor 

de wijk - Goedkeuring 

  

 5. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Inrichting van de openbare ruimten van het wijkcontract Vroege Groenten-

Luttrebrug - Opdracht voor aanneming van werken - Goedkeuring van de 

aanhangsels 1 tot 6 en 10 - Kennisneming 

  

 6. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

Verplaatsing van het speelplein - Opdracht voor aanneming van werken - 

Kennisneming 

  

 7. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

DIVERCITY : Opdracht van projectontwerper voor de bouw van een complex 

met buurtvoorzieningen in het kader van een Wijkcontract te Vorst - 

Goedkeuring van aanhangsel 2 - Kennisneming 

  

 8. Heropleving van de wijken - Wijkcontract Vroege Groenten-Luttrebrug - 

DIVERCITY : opdracht voor aanneming van werken - Batex 

  

N.A. 1. Nederlandstalige aangelegenheden - Lokaal cultuurbeleid - Convenant gemeente 

Vorst en College Vlaamse Gemeenschapscommissie - Voortzetting aansluiting 

Nederlandstalige openbare bibliotheek op het Brussels Netwerk Openbare 

Bibliotheken + Addendum 

  

 

ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 

 

 


