COMMUNE DE
GANSHOREN
GEMEENTE

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU JEUDI 28 MARS 2013 2013 A 20.15 HEURES.
GEMEENTERAADSZITTING VAN DONDERDAG 28 MAART 2013 OM 20.15 UUR.
ORDRE DU JOUR - AGENDA
Séance publique - Openbare zitting
1.- Finances – Budget 2012 - Modifications budgétaires n° 99.
Financiën - Begroting 2012 – Begrotingswijzigingen nr 99.
2.- Finances – Budget 2013.
Financiën - Begroting 2013.
3.- Finances – Budget 2013 – Dotation communale à la Zone de Police 5340 « BruxellesOuest » - Procédure d’approbation par le Gouverneur de Bruxelles-Capitale.
Financiën - Begroting 2013 – Gemeentetoelage aan de Politiezone 5340 “Brussel-West”
– Goedkeuringsprocedure door de Gouverneur van Brussel-Hoofdstad.
4.- Finances – Financement du service extraordinaire 2013 – Demande d’emprunts auprès du
Fonds Régional Bruxellois de Refinancement des Trésoreries Communales.
Financiën - Financiering van de buitengewone dienst 2013 – Aanvraag voor leningen bij
het Brusselse Gewestelijk Herfinancieringfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën.
5.- Travaux Publics - Liste récapitulative des marchés d’un montant, hors T.V.A., inférieur à
5.500,00 €, passés par procédure négociée.
Openbare Werken - Samenvattende lijst van de opdrachten gegund bij
onderhandelingsprocedure, waarvan het bedrag, exclusief B.T.W., kleiner is dan
5.500,00 €.
6.- Travaux Publics - Achat de matériel informatique – Fixation du mode de passation du
marché et approbation du cahier spécial des charges.
Openbare Werken - Aankoop van informaticamaterieel – Vaststelling van de
gunningwijze van de opdracht en goedkeuring van het bijzonder lastenboek.
7.- Travaux Publics - Achat de mobilier de bureau pour différents services communaux –
Fixation du mode de passation du marché – Approbation du cahier spécial
des charges.
Openbare Werken - Aankoop van bureelmeubilair voor verschillende gemeentediensten –
Vaststelling van de gunningwijze van de opdracht – Goedkeuring van
het bijzonder lastenboek.
8.- Travaux Publics - Hall des sports – Enlèvement des faux-plafonds - Fixation du mode de
passation du marché – Approbation du cahier spécial des charges.
Openbare Werken - Sporthal – Verwijderen van de valse plafonds – Vaststelling van de
gunningwijze van de opdracht – Goedkeuring van het bijzonder lastenboek.

9.- Travaux Publics - Travaux de réaménagement et d’amélioration de la sécurité routière du
tronçon de l’avenue Van Overbeke compris entre l’avenue des Gloires Nationales et la
rue de l’Urbanisme (sauf le carrefour L. Delhove / Van Overbeke) – Modification du
mode de financement.
Openbare Werken - Werken betreffende de heraanleg en de verbetering van de
verkeersveiligheid in het gedeelte van de Van Overbekelaan begrepen tussen de
Landsroemlaan en de Stedenbouwstraat (behalve het kruispunt L. Delhove /
Van Overbeke) – Wijziging van de wijze van financiering.
10.- Circulation routière – Réglementation locale – Complément – Avenue du Duc Jean.
Wegverkeer – Plaatselijke reglementering – Aanvulling – Hertog Janlaan.
11.- Circulation routière – Réglementation locale – Complément – Drève du Château.
Wegverkeer – Plaatselijke reglementering – Aanvulling – Kasteeldreef.
12.- Secrétariat – Nomination des représentants du Conseil communal dans les divers
organismes intercommunaux et autres.
Secretariaat – Benoeming van de vertegenwoordigers van de Gemeenteraad bij
de verschillende intercommunales en andere instellingen.
Séance à huis-clos - Gesloten zitting
13.- Personnel enseignant – Désignation d’une institutrice maternelle temporaire en
remplacement d’une institutrice maternelle définitive en congé mi-temps pour
prestations réduites – Ratification.
Onderwijzend personeel – Aanstelling van een tijdelijke kleuteronderwijzeres ter
vervanging van een vastbenoemde kleuteronderwijzeres met halftijdse
loopbaanonderbreking voor verminderde prestaties – Bekrachtiging.
14.- Personnel enseignant – Désignation d'une institutrice maternelle temporaire en
remplacement d’une institutrice maternelle définitive en congé de maladie Ratification.
Onderwijzend personeel – Aanstelling van een tijdelijke kleuteronderwijzeres ter
vervanging van een vastbenoemde kleuteronderwijzeres met ziekteverlof Bekrachtiging.

Ganshoren, 20.03.2013.
Par ordre - In opdracht :
Le Secrétaire communal,
De Gemeentesecretaris,

Le Collège,
Het College,

Marc VANHOVE.

Hervé GILLARD.

