
 

 
Besluiten van de gemeenteraad van 18 mei 2021 

 

De Raad, 

 

• Hoort 1 interpellatie van het publiek 

• Stelt drie mandaten aan 

• Keurt het aanhangsel 1 bij de concessieovereenkomst voor diensten van beheer en 

uitbating van de horecaruimte van het sport- en cultuurcomplex CENTR’AL gelegen 

Besmelaan 129 – 131 goed 

• Keurt de aanpassing van de overeenkomst Soleil d’Orient goed 

• Keurt de subsidiëringsovereenkomst met de partner-vzw’s voor de stadsbeleid, 

Programma 2021-2026 goed 

• Keurt de lastenvoorwaarden goed voor: 

- de ludieke herinrichting van de ruimten Paduastraat en Orbanplein 

- de gunning van de concessie voor de exploitatie van een fotocabine 

• Stelt het CIBG aan voor de aankoop van informatica- en telefoniematerieel 

• Keurt de wijziging van het retributiereglement voor administratieve diensten goed 

• Keurt de overeenkomst voor het gebruik van een ruimte in een gemeentelijke 

sportinfrastructuur goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de Plaatselijke Opdracht van Vorst goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst met SamuSocial goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst met centrum Ariane goed 

• Keurt de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Convivial goed 

• Neemt kennis van de beslissingen van het college voor: 

- de stabilisatie van de lateien van vensteropeningen op de begane grond en de 

verdieping in de school Kaléidoscope en stemt in met de uitgave 

- de dringende stabiliteitswerken in school 11A/14 te Vorst en stemt in met de 

uitgave 

- het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) 

- de dringende stabiliteitswerken in school 11A 

- de aankoop van lampen, batterijen en een lader voor medische otoscopen ten 

behoeve van de Dienst Gezondheidsbevordering op School (GBS-SPSE) 

- de aankoop van een wasmachine en stemt in met de uitgave 

- de aankoop van het spel ‘Forest en route’ en van ‘stands’ 

• Keurt de overeenkomst van het Project “Cairgo Bike” goed 

• Keurt het akkoord tussen de Burgemeesters voor de organisatie van de dag "zonder 

auto mobiel in de stad" 2021 goed 

• Keurt de overeenkomst met de GGC voor de contactname met de burgers voor de 

vaccinatie goed 

• Herziet de raming van de opdracht onderhoud en depannage van de 

verwarmingsinstallaties, ventilatiesysteem, fotovoltaïsche installaties, systemen voor 

productie van sanitair warm water en klimaatregeling, evenals de herstelling en 

vervanging van wisselstukken in gemeentelijke woningen en de werkzaamheden van 

het besluit EPB verwarming (2021-2023) 

• Keurt twee moties goed 

• Hoort 3 interpellaties en 5 mondelinge vragen van gemeenteraadsleden 



• Kent 2 pensioenen toe 

• Neemt akte van 1 ontslag 

• Stelt 1 sanctionerend ambtenaar aan 

• Vervangt de Gemeentesecretaris tijdens haar verlof van 7 tot en met 12 mei 2021 

 

 

 

 


