
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 donderdag 24 februari 2005, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* A. Kennisneming schrijven dd. 27.01.2005 van het Ministerie van de  
 Vlaamse Gemeenschap, Werkhuizenstraat 40, 3010 Leuven betreffende 
 schorsingsbesluit gemeenteraadsbeslissing van 30.12.2004 houdende  
 goedkeuring subsidiereglement voor de aanleg van een  
 infiltratievoorziening en bijhorend aanvraagformulier + beslissing om  
 de gemeenteraadsbeslissing te rechtvaardigen. 
 
 B* Goedkeuring gemotiveerd handhavingsbesluit subsidiereglement  
 voor de aanleg van een infiltratievoorziening en bijhorend  
 aanvraagformulier. 
 
2* Goedkeuring milieujaarprogramma 2005. 
 
3* Beslissing verlenging milieusamenwerkingsovereenkomst 2005 – 2007  
 tussen Vlaams–Gewest en de gemeente Begijnendijk. 
 
4* A* Kennisneming schrijven dd. 26.01.2005 van het Ministerie van de  
 Vlaamse Gemeenschap, Werkhuizenstraat 40, 3010 Leuven betreffende 
 schorsingsbesluit gemeenteraadsbeslissing van 28.11.2004 houdende  
 goedkeuring belasting op vertoningen en vermakelijkheden dienstjaar  
 2005. 
 
 B* Beslissing intrekking gemeenteraadsbeslissing van 28.11.2004  
 houdende goedkeuring belasting op vertoningen en vermakelijkheden  
 dienstjaar 2005. 
 
 C* Goedkeuring belasting op de kermisstanden dienstjaar 2005. 
 
5* Goedkeuring definitief ontwerpdossier plaatsing van een lift en  
 verbouwingswerken in het bestaand gemeentehuis, met een indicatieve  
 raming van 185 115, 04 euro BTW incl. Goedkeuring bestek.  
 Vaststelling wijze van gunnen. 
 
6* Aanvaarding van het ontslag van raadslid Lisette Verbeeck voor haar  
 mandaat raad van bestuur bij Eco–Werf. 
 Bekrachtiging schepencollegebeslissing van 17.02.2005 houdende  
 aanduiding vertegenwoordiger raad van bestuur Eco–Werf  
 ter vervanging van ontslagnemend lid Lisette Verbeeck. 
 
7* Haltestraat / Goedkeuring definitief ontwerpdossier. Goedkeuring  
 lastenboek. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
8* Goedkeuring rekening VZW De Tumkens dienstjaar 2004. 
 
9* A* Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 20.05.2000 houdende  
      beslissing zitpenningen voor Enschede in Nederland. 
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  B* Beslissing zitpenningen voor KOM OP TEGEN KANKER/project verkoop boompjes  
 
        10* Intergas / Beslissing uitbreiding van de deelneming tot de activiteit “rioleringen” en        
    beheersoverdracht wat betreft het beheer van afvalwater en hemelwater. 
 
         11* Intergas opdrachthoudende vereniging – Aanduiding volmachtdrager Buitengewone algemene 
      vergadering van 15 april 2005. 
 
         12* Intergas / Beslissing deelname aan de voorbereidende fase van de oprichting van een nieuwe 
      opdrachthoudende vereniging voor het beheer van afvalwater en hemelwater en de aanduiding  
      hierin van een gemeentelijke vertegenwoordiger (lid van schepencollege). 

 
      B E S L O T E N  Z I T T I N G 
 

         13* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs. 
 
 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 17 februari 2005 

 
Op bevel: 

                  De secretaris,    De Burgemeester, 
                  Goriëns Sonia.    Verduyckt Roger. 
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