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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 27e januari 2005, om 20.00 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
 
 
 
1* Politieverordeningen. 
 
2* Kennisgeving toelichting rekening “fietseling Hageland –  
 Zuiderkempen 2004” 
 
3* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen ter hoogte van de  
 aanvraag voor nieuwe verkaveling 42/04 op naam van  
 Heiremans-Aertgeets Willy, Raystraat 10, 3130 Begijnendijk, p/a 

Peeters Veronique, Sint–Niklaasberg 5/2, 3200 Aarschot. 
 
4* Aankoop toepassingssoftware voor administratieve diensten –  
 goedkeuring bestek. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
5* Veldstraat / ontwerp en veiligheidscoördinatie – Aanvullende 

opdracht met veiligheidscoördinatie. 
 
6* Haltestraat  –  ontwerp en veiligheidscoördinatie – Aanvullende  
 opdracht met veiligheidscoördinatie en opmaak technisch verslag. 
 
7* Collector Betekom – Goedkeuring ontwerp fase 2. 
 
8* Principebeslissing renovatie sporthal en hoofdgebouw buurthuis Joos 
 Vissenaekens omschakeling aardgas + aanpassingen installatie. 
 
9* Aanvullend politiereglement op het wegverkeer.  Goedkeuring  
 plaatsing verkeersborden op de N10 in functie van de plaatselijke  
 reglementeringen in aansluitende gemeentewegen. 
 

 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 19 januari 2005 
 
Op bevel: 
De secretaris, De Burgemeester, 
Goriëns Sonia. Verduyckt Roger. 
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