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Art.20. – De voorzitter van de 
gemeenteraad beslist tot bijeenroeping 
van de gemeenteraad en stelt de agenda 
van de vergadering op. De agenda bevat 
in ieder geval de punten die door het 
college van burgemeester en schepenen 
aan de voorzitter worden meegedeeld. 
Op verzoek van een derde van de 
zittinghebbende leden of van het college 
van burgemeester en schepenen is de 
voorzitter verplicht de gemeenteraad 
bijeen te roepen op de aangewezen dag en 
het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda. 
 
Art.22 –Gemeenteraadsleden kunnen 
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering 
punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe 
bezorgen ze hun voorstel van beslissing, 
vergezeld van een toelichtende nota, aan 
de gemeentesecretaris, die de voorstellen 
bezorgt aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. 
 
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik 
gemaakt worden door een lid van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
De gemeentesecretaris deelt de 
aanvullende agendapunten zoals 
vastgesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad, samen met de bijhorende 
voorstellen en toelichtende nota’s 
onverwijld mee aan de 
gemeenteraadsleden.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De VOORZITTER van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de 
gemeenteraad voor de eerste maal, in ZITTING te vergaderen de 12e

 

 
mei 2009, om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

DAGORDE: 
 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 23.04.2009. 
 
2* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     het directiecomité d.d. 25.03.2009 en van de vergadering van de raad  
     van bestuur d.d. 01.04.2009. 
 
3* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de vergadering 
 van de raad van bestuur d.d. 25.03.2009. 
 
4* INTERLEUVEN / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
 van zijn/haar mandaat op de algemene vergadering op 24 juni 2009. 
 
5* IGS “HOFHEIDE” / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
 van zijn/haar mandaat op de gewone algemene vergadering op  
     23.06.2009. 
 
6* GEMEENTELIJKE HOLDING nv. / Aanduiding van een  
     afgevaardigde en bepaling van zijn / haar mandaat op de algemene  
     vergadering op 27.05.2009. 
 
7* ECOWERF / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling van zijn  
 / haar mandaat op de algemene vergadering op 17.06.2009. 
 
8*  BIBLIOTHEEK / Beslissing aankoop levering en installatie van een  
 zelfbedieningssysteem via RFID (Radio Frequency Identification) –  
 automatiseringssysteem met geïntegreerde beveiliging voor de  
 bibliotheek van Begijnendijk. Vaststelling wijze en voorwaarden van  
 gunning. 
 
9* Definitieve vaststelling RUP zonevreemde bedrijven Begijnendijk. 
 
10* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het  
 voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de aanvraag  
 voor wijziging van een vergunde verkaveling met nummer 6/09  
 ingediend door Van Aerschot – Wouters, wwe. en kinderen, p/a  
 Peeters Véronique, Sint-Niklaasberg 5/2 te 3200 Aarschot, voor een  
 perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Betekomsesteenweg 77, en  
 met als kadastrale omschrijving (afd.1)sectie A nr.341 K, sectie A  
 nr.341 L, sectie A nr.341 X. 
 
11* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende  
 aanbrengen van oversteekplaatsen voor fietsers  en witte driehoeken   
 en  stopstreep (voorrangsregeling) in de Dorpsstraat en Mechelbaan.  
 Aanvulling aan politiereglement van 31 augustus 2006.  
 
12* Retributiereglement verkoop compostvaten en compostbakken  



 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 28 april 2009  
 
Op bevel: 

       
      De secretaris De Voorzitter, 
      Goriëns Sonia. Van Vlasselaer Jos. 
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