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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 28 oktober 2004, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* Goedkeuring definitief ontwerpdossier, veiligheids– en gezondheidsplan  
 houdende bouwen van 3 kleuterklassen, technisch lokaal en bergruimte  
 aan de gemengde gemeentelijke basisschool, Prof. Scharpélaan 47, 3130  
 Begijnendijk – fase 1 – deel 2 lot elektriciteit.Vaststelling wijze van  
 gunnen.  
 
2* Goedkeuring definitief ontwerpdossier, veiligheids– en gezondheidsplan  
 houdende bouwen van 3 kleuterklassen, technisch lokaal en bergruimte  
 aan de gemengde gemeentelijke basisschool, Prof. Scharpélaan 47, 3130  
 Begijnendijk – fase 1 – deel 3 lot cv – ventilatie - sanitair.Vaststelling  
 wijze van gunnen.  
 
3* Goedkeuring definitief ontwerpdossier Moorputstraat/ deel 1/ het  
 aanleggen van een DWA – riolering en het aanbrengen van een  
 steenslagverharding. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
4* Goedkeuring mobiliteitsconvenant – koepelmodule 24007/km/1(module  
 17 en module 18) herinrichting van de kruispunten van de  
 Liersesteenweg (N10) met de Kerkstraat en Haltestraat. 
 
5* Principebeslissing bouwen van een multifunctionele zaal, 
 Kleinesteenweg 4, 3130 Begijnendijk.  
 
6* IGO Leuven - aanduiding afgevaardigde en bepaling van zijn mandaat op  
 de algemene vergadering van 18 november 2004. 
 
7* Intergemeentelijk crematorium / goedkeuring ontwerp van statuten,  
 de motiveringsnota, het bestuurs– en ondernemingsplan en verdere  
 deelname aan het overlegorgaan door schepen Van Vlasselaer. 
 
8* Bekrachtiging schepencollegebeslissing van 30 augustus 2004 houdende  
 vrijstelling huur maand september 2004 exploitatie cafetaria  
 recreatiecentrum “De Tumkens”. 
 
9*  a) Politieverordeningen; 

b) Bekrachtiging van politieverordeningen getroffen door de 
    burgemeester houdende tijdelijke verkeersregeling. 

 
10* Kennisgeving goedkeuring OCMW-jaarrekening 2002. 
 
11* Openstellen van twee betrekkingen voor de functie  
 van technisch assistent D1-D3 bij aanwerving in statutair verband op 

proef volgens de modaliteiten vermeld in het huidige administratief 
statuut. 

 
12* Aangaan leningen ter financiering van de buitengewone dienst. 
 

Louis
28 oktober 2004,

Louis
3 kleuterklassen, technisch lokaal en bergruimte

Louis
3 kleuterklassen, technisch lokaal en bergruimte

Louis
lot cv

Louis
lot elektriciteit.

Louis
Moorputstraat/

Louis
herinrichting van de kruispunten

Louis
Kerkstraat en Haltestraat.

Louis
multifunctionele zaal,

Louis
vrijstelling huur maand september 2004



 
 
 
 
 
13* Goedkeuring projectsubsidie De Wringer. 
 
14* Goedkeuring jeugdwerkbeleidsplan 2005–2006–2007. 
 
15* Beslissing aankoop skatetoestellen voor het skateparcour gelegen op de sportvelden  
      Rene Goriëns. Vaststelling wijze van gunnen + voorwaarden. 
 
16* Beslissing aankoop minikraan op rupsen. Vaststelling wijze van gunnen.  Goedkeuring  
       lastenboek. 
 
17* Bekrachtiging schepencollegebeslissing van 11.10.2004 houdende wijzigingen en bijwerken  
       dossier verbeteringswerken in verschillende wegen. 
 
18* Goedkeuring belastingen 2005. 

   a) ophalen van huisvuil; 
   b) leegstaande gebouwen, krotwoningen en puinen; 
   c) animeermeisjes en -jongens; 
   d) kampeerterreinen; 
   e) standplaatsen op markten; 
   f) vertoningen en vermakelijkheden; 

  g) kramen, barakken, frituren, gebakkramen, bloemen– en fruitkramen e.d. op private  
      grond; 

   h) tweede verblijven; 
   i) chalets of daarmee gelijkgestelde caravans opgesteld op een kampeerterrein of  

    –verblijfpark; 
   j) afleveren van administratieve stukken; 
   k) reclameborden; 
   l) ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen (sluikstorten); 
   m) verkoop van huisvuilzakken en zelfklevers voor grof huisvuil, GFT-bakken, PMD- 
       zakken; 
   n) concessies kerkhof en bijzetting in columbarium; 
   o) begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste  
       stoffelijke overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in  
       een columbarium (begraving personen niet ingeschreven in de gemeente); 
   p) aanvullende belasting op de personenbelasting; 
   q) opcentiemen op de onroerende voorheffing; 

 
 
Punt aangevraagd door raadslid Van der Borght 
 
19* Bespreking omtrent de toepassing van de richtlijnen “eerste hulp bij ongevallen” op school,  
 tijdens schoolse activiteiten, en dit in het belang van het kind, de ouders en de leerkracht. 
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     B e s l o t e n   z i t t i n g 
 
 
Punt aangevraagd door raadslid Van der Borght 
 
20* (Sluik) Reclame op school. Welke zijn de tegenprestaties, ten gunste van de school,  het meewerken –  
 toelaten van reclame – (teken) wedstrijden op school ?  Kan elke handelszaak de schoolkinderen met  
 medewerking van de school, hiervoor “(mis) gebruiken” ? Waarom toelating aan telkens dezelfde  
 handelszaak ? Bespreking. 
 
 
 
 
 
21*Bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs. 
 
22* Beslissing instellen van een rechtsvordering – volmacht aan het schepencollege betreffende het dossier 

Hendrickx Anita. 
 
 
 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 19 oktober 2004 
 
 
 
Op bevel: 
De Secretaris,                                                    De Burgemeester, 
Goriëns Sonia.     Verduyckt Roger. 
 


	BEGIJNENDIJK

