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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 benoemin gen 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 28e april 2005, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 

1* Milieu /Bekrachtiging schepencollegebeslissing van 04.04.2005  
     houdende goedkeuring rapporteringdocument B – rapportering 2005  
     inzake de evaluatie van de acties die beschreven staan in het  
     planningsdocument C (ingediend 2004) betreffende het  
     reductieprogramma chemische bestrijding. 

  
2* Intergas / opdrachthoudende vereniging - Akte van inbreng –  
    Aanduiding bijzondere volmachtdrager – Ontslaan van de 
    hypotheekbewaarder tot het nemen van een ambtshalve inschrijving. 
 
3* Crematorium / aanduiding van vertegenwoordiger in de Bijzondere 
     Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor  
     Crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op  
     24 mei 2005.  
 
4* Interleuven / Goedkeuring statutenwijziging en aanstelling van een  
     vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat op de Buitengewone  
     Algemene Vergadering van 29 juni 2005 van Interleuven. 
 
5* Beslissing aankoop speeltoestel treintje ter vervanging van bestaand  
 toestel gelegen aan de speeltuin de Tumkens, Pastoor Pitetlaan 30 te  
 Begijnendijk – Betekom. 
 
6* A. Advies rekening dienstjaar 2004 kerkfabriek St. Laurentius.  
     B. Kennisneming samenstelling kerkraad en bureel kerkmeesters. 
 
7* A. Advies rekening dienstjaar 2004 kerkfabriek St. Lucia. 
     B. Kennisneming samenstelling kerkraad en bureel kerkmeesters. 
 
8* Beslissing dat de gemeente een welbepaald goed van de kerkfabriek  
 huurt nl. deel tuin pastorie en goedkeuring van de voorwaarden van deze  
 huur. 
 
9* Definitieve toekenning nieuwe straatnaamgeving: 
     A° zijstraat Prof. Scharpélaan – gedeelte tussen O.L.Vrouwstraat en  
     Prof. Scharpélaan definitief te wijzigen in – “TRAMSTRAAT”. 

B° zijstraat Hannekensstraat – gedeelte tussen Balenbergstraat en 
     Hannekensstraat –definitief te wijzigen in “SOLHEIDE”. 
C° huisnummer Heuvelstraat 58, 3130 Begijnendijk te wijzigen in 
    Aarschotsesteenweg 69/bis, 3130 Begijnendijk. 

 
10* Beslissing aankoop van een dieplader.Vaststelling wijze van  
  gunnen. Goedkeuring lastenboek. 

 
11* Moorputstraat / Goedkeuring definitief ontwerpdossier. Vaststelling  
 wijze van gunnen. Goedkeuring bestek. 
 



12* Prof. Scharpélaan / Betekomsesteenweg aanleg van fietspaden. Goedkeuring definitief 
       ontwerpdossier. Vaststelling wijze van gunnen. Goedkeuring bestek. 
 
13* VBR zijstraten Schavotstraat. Goedkeuring addendum samenwerkingsovereenkomst  
       met Aquafin in het kader van de nieuwe regels van het Vlarebo inzake grondverzet. 
 
14* VBR Plankenbrug – Sleutelbaan – Langestraat. Goedkeuring addendum  
       samenwerkingsovereenkomst met Aquafin in het kader van de nieuwe regels van het  
       Vlarebo inzake grondverzet. 
 
15* Principebeslissing plaatsen memoriaal Marcinelle. 
 
16* Goedkeuring beleidsplan Kinderopvang. 

 
17* Politieverordeningen. 

 
18* Onderwijs / Opheffing participatieraad – Inwerkingtreding schoolraad. 
 
19* Onderwijs / Goedkeuring van de overeenkomst schoolraad Betekom. 

 
  20* Goedkeuring intergemeentelijke samenwerking onder de vorm van een interlokale  
         vereniging: vorming van een scholengemeenschap basisonderwijs voor de schooljaren  
         2005-2011. 

 
   21* Vacant verklaring van een betrekking van kleuteronderwijzer(es) met 04/24 lestijden  
          per week in de gemengde gemeentelijke basisschool, Prof. Scharpélaan 47, 3130  
          Betekom–Begijnendijk. Vaststelling benoemingsvoorwaarden. 
 

22* Beslissing aankoop PWA - cheques (€ 5,54 per uur) – Aanstelling van een PWA- 
       werknemer voor o.a. bedeling van nieuwsbrieven. 
 
23* Personeel / Goedkeuring aanpassingen personeelsbehoeftenplan, administratief statuut 
       statutair en contractueel personeel en geldelijk statuut. 

 
 
   Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 20 april 2005 
 

Op bevel: 
                              De secretaris,                                                        De Burgemeester, 
                              Goriëns Sonia.                         Verduyckt Roger. 
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