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Art.90. – De gemeenteraad kan geen 
besluit nemen, indien niet de 
meerderheid van de zittinghebbende 
leden aanwezig is. 
De raad kan echter, indien hij 
tweemaal bijeengeroepen is zonder 
dat het vereiste aantal leden is 
opgekomen, na een derde en laatste 
oproeping, ongeacht het aantal 
aanwezige leden, op geldige wijze 
beraadslagen en besluiten over de 
onderwerpen die voor de derde maal 
op de agenda voorkomen.De tweede 
en derde oproeping moeten 
geschieden overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 87, en er 
moet vermeld worden of de roeping 
voor de tweede of voor de derde maal 
geschiedt;  Bovendien moeten de 
bepalingen van de twee vorige leden 
in de derde oproeping woordelijk 
worden opgenomen. 
 
Art.88. – De burgemeester of hij die 
hem vervangt zit de gemeenteraad 
voor.  De vergadering wordt door de 
voorzitter geopend en gesloten. 
 
Art.99. – De besluiten worden bij 
volstrekte meerderheid van stemmen 
genomen;  bij staking van stemmen is 
het voorstel verworpen. 
 
Art.100. – De leden van de 
gemeenteraad stemmen mondeling, 
behalve over voordrachten van 
kandidaten, benoemingen tot ambten, 
afzettingen of schorsingen, die bij 
geheime stemming en eveneens bij 
volstrekte meerderheid van stemmen 
geschieden+. 
De voorzitter, voor zover hij lid is 
van de raad, stemt het laatst. 
 
Art.101. – Indien bij de benoeming 
of de voordracht van kandidaten de 
vereiste meerderheid niet wordt 
verkregen bij de eerste stemming, 
heeft herstemming plaats over de 
kandidaten die de meeste stemmen 
heeft behaald. 
Te dien einde maakt de voorzitter een 
lijst op met tweemaal zoveel namen 
als er benoemingen of voordrachten 
moeten geschieden. 
De stemmen kunnen alleen 
uitgebracht worden op de kandidaten 
die op deze lijst voorkomen. 
De benoeming of de voordracht 
geschiedt bij meerderheid van 
stemmen.  Bij staking van stemmen 
heeft de oudste kandidaat de 
voorkeur. 
 

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en SCHEPENEN dezer gemeente, 
verzoekt de leden van de gemeenteraad voor de eerste maal, in ZITTING te 
vergaderen vrijdag 27 juni 2003, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 
 

D A G O R D E 
 
 

1*  Kennisgeving goedkeuring gemeenterekening 2001. 
 
2*  Politieverordeningen. 
 
3*  Goedkeuring projectsubsidie Roefel 2003.  
 
4*  Goedkeuring projectsubsidie kampvervoer chiro Betekom-chiro 
     Begijnendijk. 
 
5*  Goedkeuring projectsubsidie Muziekschool. 
 
6*  Definitieve vaststelling van het tracé der wegen hoek Pandhoevestraat– 
      Ceulstraat ter hoogte van de aanvraag voor de nieuwe verkaveling  
      15/03 op naam van Peeters Anna, Pandhoevestraat 68, 3130  
      Begijnendijk. 
 
7*  Definitieve vaststelling van het tracé der wegen Haltestraat ter hoogte  
      van de aanvraag voor nieuwe verkaveling 8/03 op naam van Torfs/Van  
      Kerckhoven consoorten, Waterstraat 9, 3130 Begijnendijk, p/a Peeters  
      Véronique, Sint-Niklaasberg 5/2, 3200 Aarschot. 
 
8*  Igo Leuven : intergemeentelijke samenwerking–oprichting van een  
     dienstverlenende intergemeentelijke vereniging-voorbereidende fase. 
 
9*  Kerkfabriek St. Lucia 
       A) Goedkeuring rekening 2002; 
       B) Kennisneming samenstelling kerkraad en bureel van kerkmeesters. 
 
10* Beslissing oprichten ouderenadviesraad. Goedkeuring statuten. 
 
11* Goedkeuring overeenkomst inzake oprichting scholengemeenschap. 
 
12* Goedkeuring aanpassing belasting 2003 : concessies kerkhof en  
       bijzetting in columbarium. 
 
13* Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 26.05.2003 houdende aanstelling  
       van raadslid Verbeeck L. als vertegenwoordiger Algemene  
       Vergadering Interleuven op 18.06.2003. 
 
14* Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 16.06.2003 houdende aanstelling 
       van raadsleden Jozef Heremans als effectieve en Jos Van Passel als 
       plaatsvervangende vertegenwoordiger Algemene Vergadering Intergas 
       op 24.06.03. 
          ./… 
 



   15* Kennisneming en aanvaarding ontslag van Jozef Verhaegen als lid  
          van de Raad van Bestuur PBE. 
 
   16* Aanduiding vertegenwoordiger Raad van Bestuur PBE ter  
          vervanging van ontslagnemend lid Jozef Verhaegen. 
           
   17* Oprichting opdrachthoudende vereniging tussen de gemeenten 
          Boortmeerbeek, Keerbergen, Rotselaar, Tremelo, Begijnendijk 
          houdende (her)financiering van gemeentelijke kapitaalgoederen 
          (rioleringsstelsel). 
 
   18* Principebeslissing aanleg skateparcours Betekom : sporthal  

       en Begijnendijk : achter bibliotheek. 
 
   19* Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met Aquafin voor de  
           collector Booischot. 
 
   20* Beslissing herstellen van fietspaden in verschillende straten. 
          Vaststelling wijze van gunnen. Volmacht aan het schepencollege  
          om een ontwerper en veiligheidscoördinator aan te duiden via  
          onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en volgens de in 
          bijlage gevoegde ereloonovereenkomst. 
 
   21* Beslissing herstellen van wegen in verschillende straten.  
          Vaststelling wijze van gunnen. Volmacht aan het schepencollege  
          om een ontwerper en veiligheidscoördinator aan te duiden via  
          onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en volgens de in 
          bijlage gevoegde ereloonovereenkomst. 
 
 
       B E S L O T E N   Z I T T I N G 
 
   22* Bekrachtiging collegebeslissingen onderwijs. 
 
   23* Aanvaarding ontslag Monica Bosmans, statutair onderwijzeres aan 
          de gemengde gemeentelijke basisschool, De Bruynlaan 19, 3130 
          Begijnendijk. 
 
 
 
 
Gedaan te Begijnendijk, 19 juni 2003  
 
 
Op bevel: 
 
De Secretaris Wnd.        De Burgemeester 
Rita Huybrechts        Jozef Verhaegen 
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