
GEMEENTE 
 

BEGIJNENDIJK 
__ 
 

Bijeenroeping 
van de 

Gemeenteraad 
 

Nieuwe gemeentewet 
 

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 22e april 2004, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen Tremelosesteenweg ter  
 hoogte van de aanvraag voor wijziging van een vergunde verkaveling  
 8/04 op naam van Kerselaers Frans, Beekstraat 55, 3130 Begijnendijk,  
 p/a Kerselaers Frans, Beekstraat 55, 3130 Begijnendijk. 
 
2* Kennisneming en standpunt inzake aanvraag van een uitzonderlijke  
 gemeentelijke subsidie ten voordele van Chiro Begijnendijk v.z.w. 
 
3* Goedkeuring afsprakennota over de behandeling van milieuklachten en  
 milieu-overtredingen tussen de politiezone Begijnendijk–Rotselaar– 
 Tremelo en de gemeente Begijnendijk. 
 
4* Advies rekening dienstjaar 2003 Kerkfabriek St. Laurentius Betekom. 
 Kennisneming samenstelling kerkraad en bureel kerkmeesters. 
 
5* Beslissing verlenging contract scholengemeenschap Begijnendijk– 
 Rotselaar–Holsbeek. 
 
6* Aanpassing gemeentebelasting administratieve stukken. 
 
7* Verklaring randinfrastructuur “Beleef het groen” –  
 Prefinanciering.Wandelnetwerk Demervallei. 
 
8* Goedkeuring overeenkomst wandelwegen in Begijnendijk deelgemeente  
 Betekom dit in het kader van het Wandelnetwerk Demervallei. 
 
9* Conceptfase/goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de 
 openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest en de  
 gemeente Begijnendijk. 
 
10* Bekrachtiging schepencollegebeslissing van 29.03.2004 houdende  

goedkeuring reductieprogramma chemische bestrijdingsmiddelen –  
tweede actieprogramma planningsdocument C 

 
11* Goedkeuring statutenwijziging PBE. 
 
12* Goedkeuring statutenwijziging en de uitbreiding van de deelneming tot  
  de activiteit “rioleringen” INTERGAS. 
 
13* Vacant verklaring kleuter /onderwijzer(es) in de gemengde  
  gemeentelijke basisscholen : 

-   1 lestijd per week – school Begijnendijk afdeling kleuter 
- 12 lestijden per week (gym) – school Begijnendijk afdeling kleuter 
- 18 lestijden per week (zedenleer) – school Betekom afdeling lager 

      -   8 lestijden per week – school Betekom afdeling kleuter 
 
 



  
14* Principebeslissing dossier heraanleg wegdek en riolering in de Processieweg gedeelte tussen  
       Beekstraat – Raystraat – Werchtersesteenweg.  Vaststelling wijze van gunnen en  
       voorwaarden voor aanstellen van een ontwerper en veiligheidscoördinator voor de opmaak  
       van het ontwerp 
 
15* Principebeslissing oprichting van een werkgroep herdenking 50 jaar Marcinelle. 
       Volmacht aan het schepencollege om het dossier af te handelen. 
 
16* Kennisneming schorsingsbesluit 05.04.2004 van de gouverneur van de provincie Vlaams –  
       Brabant van de gemeentebegroting dienstjaar 2004 -buitengewone dienst. 
       Goedkeuring gemeentebegroting 2004 – buitengewone dienst. 
 
17* Goedkeuring contract tussen VZW De Tumkens – Gemeente Begijnendijk. 

 
 

B e s l o t e n    z i t t i n g 
 
 

18* Bekrachtiging schepencollegebeslissingen inzake onderwijs. 
 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 14 april 2004  
 

Op bevel: 
            De secretaris,    De Burgemeester, 

                  Goriëns Sonia.    Verduyckt Roger. 
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