
GEMEENTE VAN VORST 
 

De Gemeenteraad van dinsdag 14 mei 2013 om 19u30 
in het gemeentehuis (1ste verdieping) 

 
 
OPENBARE ZITTING 
 

Pers. 1. Personeel - Geldelijk statuut - Taalpremie - Wijziging 

 2. Personeel - Arbeidsreglement - Ontslag 

 3. Personeel - Aanwervings- en bevorderingsreglement van het gemeentepersoneel 
- Wijziging 

G.E. 1. Gemeente-eigendommen - Marconistraat 41 (RCGO « Marconi » - Speel- en 
vrije tijdsplaats) - Gedeeltelijk gebruik - Toestemming 

 2. Gemeente-eigendommen - Sint-Denijsplein, 9 - Abdij van Vorst - Brasserie en 
Priorij - Terbeschikkingstelling van Atrium - Overeenkomst 

Mi. 1. Leefmilieu - Begeleiding van het project Ecologische Corridor - Goedkeuring 
van het bijzondere bestek en van de gunningswijze van de overheidsopdracht 
voor diensten 2012-S-043 

Huis. 1. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente Vorst en de VZW SVKV 
voor het onderhoud van de gebouwen gelegen Luikstraat, 62 en 
Neerstalsesteenweg 151-153-155 - Goedkeuring - ondertekening - toekenning 
van een werkkapitaal 

CAD 1. Centrale aankoopdienst - Gemeenteverzekeringen 2013 - Betaling van de 
premies - Transactie 

Fi. 1. Financiën - Belastingreglementen - Belasting op de vertoningen en 
vermakelijkheden georganiseerd in een zaal die meer dan 500 personen kan 
onthalen waarvan de uitbaters er zich toe verbinden om de hinder of 
ongemakken veroorzaakt door hun activiteit te beperken - Protocol - 
Goedkeuring 

 2. Financiën - Leningen voor de financiering van de investeringsuitgaven voorzien 
in de Begroting 2013 - Opdracht 

 3. Financiën - Kerkfabriek van de Heilige Pastoor van Ars - Rekening 2012 

O.O. 1. Overheidsopdrachten - Levering van een elektrische boiler en toebehoren voor 
school 6 « Les Bruyères » - 2013-F-002- Toepassing van artikel 249 van de 
NGW - Instemming met de uitgave 

 2. Overheidsopdrachten - Veiligheidsvoorzieningen - 2013-T-005 - Markeringen - 
Programma 2013 - Gunningswijze - Bijzonder bestek - Toepassing van artikel 
234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 3. Overheidsopdrachten - Vervanging van een raam en van een luik in het 
Vredegerecht te 1190 Vorst - 2013-T-003- Toepassing van artikel 249 van de 
NGW - Instemming met de uitgave 



 4. Overheidsopdrachten -  Gebouw gelegen Kersbeeklaan, 194 te 1190 Vorst -  
Noodmaatregelen voor stabilisering - 2013-T-008- Toepassing van artikel 249 
van de NGW - Instemming met de uitgave 

 5. Overheidsopdrachten - Gebouw gelegen Kersbeeklaan 194 te 1190 Vorst - 
Noodmaatregelen voor gedeeltelijke afbraak  - 2013-T-009- Toepassing van 
artikel 249 van de NGW - Instemming met de uitgave 

 6. Overheidsopdrachten - Herstelling van de asfalt van gemeentewegen - 2013-T-
011 - Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

 7. Overheidsopdrachten - Openbare Werken - Marguerite Bervoets Straat - 
Renovatie van de wegen en van de riolering - Vastlegging van de uitgaven en 
betaling van het saldo aan Hydrobru (BIWD) 

 8. Overheidsopdrachten -  Kleine veiligheidsaanpassingen, aan kruispunten en 
verkeersdrempels - 2013-T-013 - Gunningswijze - Bijzonder bestek - 
Toepassing van artikel 234, 3de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

 9. Overheidsopdrachten -Vernieuwing van voetpaden - 2013-T-012- Goedkeuring 
lastvoorwaarden en gunningswijze 

 10. Overheidsopdrachten in 2 percelen : (2013-014):  Perceel 1 : Vellen en snoeien 
van bomen langs de weg,  Perceel 2 : Vellen en snoeien van bomen in de parken 
I- Goedkeuring van de lastvoorwaarden en van de gunningswijze 

 11. Overheidsopdrachten - School 9 - Renovatie van de gevels - 2011-T-032 - 
Goedkeuring van de aanhangsels verrekening 1 & 2 - Herzien -Toepassing van 
artikel 236, 2de lid van de nieuwe gemeentewet - Kennisgeving 

E.T. 1. Economische transitie - Tewerkstellings- en Ondernemingshuis - Overeenkomst 
tussen partners 

N.A. 1. Nederlandstalige aangelegenheden - Nederlandstalige openbare bibliotheek - 
Organiek reglement van het beheersorgaan - Bekrachtiging 

 2. Nederlandstalige aangelegenheden - Openbaar Onderwijs - Gesubsidieerd 
onderwijzend personeel van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs - 
De Puzzel - Vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in 
wervingsambt met ingang van 1 januari 2014 

 3. Nederlandstalige aangelegenheden - Openbaar Onderwijs - Gesubsidieerd 
onderwijzend personeel van het Nederlandstalig gemeentelijk basisonderwijs - 
De Wereldbrug - Vacantverklaring en kennisgeving voor vaste benoeming in 
wervingsambt met ingang van 1 januari 2014 

 
ZITTING MET GESLOTEN DEUREN 


