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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 
pgekomen, 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 26 mei 2005, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* EcoWerf / principebeslissing contract verwerking restafval en grof vuil  
     Vlaams–Brabant / gemeentelijke waarborg. 
 
2* Intergas opdrachthoudende vereniging – jaarvergadering op 3 juni 2005 -  

aanduiding volmachtdrager(s). 
 

3* IGO Leuven dienstverlenende intergemeentelijke vereniging – algemene  
     vergadering op 16 juni 2005 -  aanduiding afgevaardigde. 
 
4* Advies inzake hulpverlening van de brandweerdienst van het gewestelijk  
     groepscentrum / afrekening bijdrage 2003 – raming bijdrage 2004. 
 
5* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen Leemstraat ter hoogte  
 van de aanvraag voor nieuwe verkaveling 9/05 op naam van Van den  
 Wouwer consoorten, Molenweg 25, 3130 Begijnendijk, p/a Peeters  
 Véronique, Sint-Niklaasberg, 5/2, 3200 Aarschot. 
 
6* Voorlopige aanneming van het ontwerpplan van het BPA zonevreemde  
 terreinen en gebouwen voor sport- , recreatie- en jeugdactiviteiten. 
 
7* Kennisgeving goedkeuring OCMW-jaarrekening, boekjaar 2003. 
 
8* VBR Booischot / Schavotstraat : goedkeuring ontwerpdossier en 

aanvraag subsidie. 
 
9* Gemeentelijke loods – bouw luifel voor autobussen – goedkeuring  
 gunningswijze en ontwerpdossier/gunningsvoorwaarden. 
 
10* Goedkeuring aanpassing contract VZW De Tumkens – gemeente 
 Begijnendijk. 
 
11* Bekrachtiging collegebeslissing van 28 april 2005 inzake overname  
 vzw personeel De Tumkens met ingang van 1 mei 2005. 
 
12* Politieverordeningen. 
 
13* Goedkeuring projectsubsidie Roefel 2005. 
 
14* Goedkeuring projectsubsidie kampvervoer jeugdverenigingen 2005. 
 
   B e s l o t en   z i t t i n g 
 
15* Aanvaarding ontslag directeur Frans Van den Broeck met ingang van  

01 april 2006. 
 
 

 



 
 
 
16* Kennisgeving collegebeslissing houdende aanvaarding ontslag van het  

         statutaire personeelslid Nelly Van Dyck met ingang van 01 augustus 2005. 
 

17* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs. 
 
 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 17 mei 2005 
 
 
 

Op bevel: 
 

De secretaris wd.,       De Burgemeester, 
                  Huybrechts Rita.     Verduyckt Roger. 
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