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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 30e december 2004 , om  
20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

  Punten aangevraagd door raadslid Verhaegen Aloïs 
 
Punt 1 : Beslissing van de aanleg van een oefenparcours voor de 
toekomstige chauffeurs op één van de gemeentelijke parkings. 
 
Punt 2 : Voorstel om de BELBUS te promoten bij de senioren en 
mindervalide van de gemeente. 
 
   Dagorde schepencollege 
 

     1* Kennisname definitieve conformverklaring door de 
auditcommissie Vlaams–Brabant van het beleidsplan van het 
gemeentelijk mobiliteitsplan. 

 
2* Behandeling bezwaren op het ontwerpplan van het BPA 

zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en  
 jeugdactiviteiten. Beslissing nieuwe aanvang openbaar 

onderzoek. 
 
3* Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk 

ruimtelijk structuurplan Begijnendijk.  
 

4* Goedkeuring statuten en afsprakennota tussen 
gemeente/milieuadviesraad. 

 
5* Goedkeuring subsidiereglement groendaken en bijhorende 

aanvraagformulieren. 
 
6* Goedkeuring subsidiereglement voor de aanleg van een 

infiltratievoorziening en bijhorend aanvraagformulier. 
 

7* Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 26.08.2004 houdende 
mobiliteit module 13. 

 
8* Goedkeuring mobiliteitsconvenant – koepelmodule 24007/km/2  

 N10 : aanleg fietspaden langs de Liersesteenweg tussen de 
Waterstraat en de grens met de provincie Antwerpen. 

 
9* Goedkeuring mobiliteitsconvenant – koepelmodule 24007/km/2  

 N10 : aanleg vrijliggende fietspaden langs de Liersesteenweg 
tussen de R25 en de Waterstraat.  

 
10* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen ter hoogte van 

de aanvraag voor nieuwe verkaveling 40/04 op naam van De 
Winter consoorten, Beekstraat 61, 3130 Begijnendijk, p/a 
Feyaerts Benny, Pandhoevestraat 14, 3128 Tremelo. 

 



11* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen Puttestraat ter hoogte van de  
 aanvraag voor nieuwe verkaveling 35/04 op naam van Rymenants – Lankers,  
 Liersesteenweg 223, 3130 Begijnendijk, p/a Peeters Véronique, Sint –  
 Niklaasberg 5/2 , 3200 Aarschot. 

 
12* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake concessie op het kerkhof. 

 
13* Politieverordeningen. 
 
14* Goedkeuring begroting VZW De Tumkens dienstjaar 2005. 

 
15* Bekrachtiging collegebeslissing van 29.11.2004 houdende Ecowerf :  
      Aanstelling van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de algemene  
      vergadering en buitengewone algemene  vergadering op 22.12.2004. 

 
16* Goedkeuring toelage aan de VZW “De Begijn –Muziekschool” voor het  
       dienstjaar 2005. 
 
17* Goedkeuring toelagereglement inzake inbraakbeveiliging in particuliere woningen. 
 
18* Bekrachtiging collegebeslissing van 29.11.2004 houdende toetreding tot het Erkend  
 Regionaal Samenwerkingsverband Vlaams–Brabant vzw. 

   Aanstelling van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering op  
   08.12.2004 + goedkeuring statuten  
 

19* Kennisneming en goedkeuring verslag van de vergadering van 14.10.2004 van het  
       Beheersorgaan van de POB Begijnendijk. 
 
20* Definitieve aanvaarding onteigeningsplan + tabel van de Jagersstraat. 
 
21* Goedkeuring meerwerken aanleg talud sporthal Betekom.(raming der werken  
       16 310,13 euro BTW incl. – laagste bieder 17 993, 91 euro BTW incl.). 
 
22* Goedkeuring definitief ontwerpdossier wegenis– en rioleringswerken in de 
       Tremelosesteenweg en Tolhuisstraat met Begijnendijk als initiatiefnemende  
       gemeente en de gemeente Tremelo als deelnemende gemeente.  Vaststelling wijze  
       van gunnen. 
 
23* School Begijnendijk : brandbeveiligingswerken – Goedkeuring meeruitgave. 
 
24* Goedkeuring van een politiereglement met betrekking tot de brandveiligheid in de  
       horecazaken. 
 
25* Principebeslissing nieuwe straatnaamgeving : 
 a) Zijstraat O.L.Vrouwstraat – “Tramstraat” 
 b) Zijstraat Hannekensstraat – “Solheide” 
 
26* Principebeslissing toekenning nieuwe straatnaam voor Heuvelstraat huisnummer 58 

(Aarschotsesteenweg -69/bis)  (De Roover Th. Willy) 
 
27*  A) Intergemeentelijke samenwerking / oprichting van een opdrachthoudende  
 vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven : definitief  
 voorstel statuten, motivering, bestuursplan, financieel plan en beslissing tot  
 deelname aan de oprichting. 



       B) Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement  
 Leuven. Aanduiding van afgevaardigde in de algemene vergadering van de op te  
 richten opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het  
 arrondissement Leuven “Hofheide”. 
 
       C) Opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het arrondissement  
 Leuven. Voordracht van een bestuurder in de Raad van Bestuur van de op te  
 richten opdrachthoudende vereniging voor crematoriumbeheer in het  
 arrondissement Leuven “Hofheide”. 
 
28* Principebeslissing om een welbepaald onroerend goed te verwerven en, in ruil, een  
       ander welbepaald onroerend goed (gelegen Prof. Scharpélaan tussen school en  
       Demarsin) te vervreemden. Vaststelling van de voorwaarden van deze ruil. 
 
29* A. Beslissing tot het oprichten van een schoolraad in de gemengde gemeentelijke  
 basisschool Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. 
       B. Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel. 
       C. Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders. 
 
30* A. Beslissing tot het oprichten van een schoolraad in de gemengde gemeentelijke  
 basisschool De Bruynlaan 19, 3130 Begijnendijk. 
       B. Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel. 
       C. Goedkeuring verkiezingsreglement voor de geleding van de ouders. 
 
31* A. Akteneming O.C.M.W.-budget 2005. 
       B. Goedkeuring O.C.M.W.-meerjarenplan 2005-2007. 
 
32* Goedkeuring jaarverslag gemeente dienstjaar 2003. 
 
33* Goedkeuring gemeentebegroting dienstjaar 2005. 

 
 

      B e s l o t e n  z i t t i n g 
 
 
   34* Bekrachtiging collegebeslissing inzake onderwijs. 
 
   35* Benoemingen onderwijs. 
 
   36* Beslissing instellen van een rechtsvordering houdende huurovereenkomsten sociale  
          appartementen gelegen Gelroodsesteenweg, 3130 Begijnendijk-Betekom – volmacht  
          aan het schepencollege. 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 22 december 2004 
 

Op bevel: 
                       De secretaris,                                                De Burgemeester, 

                             Goriëns Sonia.                                                Verduyckt Roger. 
 

Louis
gemeentebegroting dienstjaar 2005.

Louis
O.C.M.W.-budget 2005.
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