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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 de eerste maart 2004, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* Goedkeuring definitief ontwerpdossier dakrenovatie lagere graad, school 
     De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
2* Goedkeuring definitief ontwerpdossier dakrenovatie turnzaal–refter– 
   overdekte speelplaats school De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk. 
      Vaststelling wijze van gunnen. 
 
3* Goedkeuring meeruitgave dossier renovatie dak kleuterblok school  
 De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk. 
 
4* Goedkeuring eindafrekening CV–installatie school De Bruynlaan 19 
      3130 Begijnendijk – meerwerken 18 %. 
 
5* Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst N10 Liersesteenweg –  
 aanleggen vrijliggende fietspaden. 
 
6* Goedkeuring definitief ontwerpdossier brandbeveiliging  
 compartimentering gemeenteschool, De Bruynlaan 19, 3130  
 Begijnendijk. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
7* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen Grote  
 Baan ter hoogte van de aanvraag voor de nieuwe verkaveling 36/03 op  
 naam van De Veuster Julia, Torteldreef 20/A, 3140 Keerbergen. 
 
8* Goedkeuring rampenplan gemeente Begijnendijk. 
 
9* Goedkeuring jaarplan 2004 betreffende het jeugdwerkbeleidsplan 2002 –  
 2003 – 2004. 
 
10* Goedkeuring statuten en kennisname ledenlijst seniorenraad. 
 
11* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake grafconcessies kerkhof. 
 
12* Kennisneming en goedkeuring verslagen van het beheersorgaan  
 bibliotheek dienstjaar 2003. 
 
13* Kennisgeving en goedkeuring aanpassing bestek Cross Border Lease– 
      gemeenteraad 30.12.2003. 
 
14* Principebeslissing verkoop van een onroerend goed, eigendom van de  
 gemeente Begijnendijk, gelegen Baalsesteenweg 10, 1 ste afd.sectie A –  
 309/L² 
   B e s l o t e n    z i t t i n g 
 
15* Beslissing aankoop PWA-cheques – aanstelling van een PWA– 
 werknemer voor coördinatie/supervisie natuur– en bosgebieden  
 binnen de gemeente Begijnendijk. 



 
 
 
 

16* Intrekking gemeenteraadsbeslissing 30 december 2003 houdende  
 benoeming van Els Willems. 

 
17* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs. 

 
 
 
 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 20 februari 2004. 
 
 
 
 
 

Op bevel: 
                              De secretaris,    De Burgemeester, 
                              Goriëns Sonia.    Verduyckt Roger 
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