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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 11e augustus 2005, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* Politieverordeningen. 
 
2* Verlenging aanwijzing provinciale ambtenaren voor het opleggen van  
      gemeentelijke administratieve geldboetes.   
 
3* Retributie voor het drukken en bedelen van folders voor de verenigingen. 
 
4* Bijzondere voorwaarden in het kader van voorrang voor een tijdelijke  
 aanstelling in een scholengemeenschap basisonderwijs. 
 
5* Bijzondere benoemingsvoorwaarden in wervingsambt. 
 
6* Riobra–project : goedkeuring voorlopig oprichtingsdossier. 
 
7* Goedkeuring projectsubsidie Vlaamse Schlageravond in jeugdhuis De  
  Wringer. 
 
8* Goedkeuring werkingsverslag 2004 betreffende jeugdwerkbeleidsplan 
      2002-2003-2004 
 
9* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende 

invoering van zone 70 over het ganse grondgebied van de gemeente  
Begijnendijk en aanpassing bebouwde kommen Begijnendijk en  
Betekom. 

 
10* Definitieve vaststelling gemeentelijk ruimtelijk structuurplan  
   Begijnendijk  
 
11* Principebeslissing verwerven terreinen De Sleutel gelegen te  
  Begijnendijk - Betekom, hoek Pastorijstraat – St. Laurentiusstraat –  
  Aankoopcomité van Mechelen. 
 
12* Beslissing organiseren van een openbare verkoop van gevonden,  
  verloren en in beslag genomen voorwerpen. 
 
13* Advies begrotingswijziging kerkfabriek nr. 1 St.-Lucia dienstjaar 2005. 
 
14* Advies begroting kerkfabriek St.-Lucia dienstjaar 2006. 
 
15* Kennisgeving verslag cultuurraad inzake multifunctionele zaal. 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 3de augustus 2005 
 
Op bevel: 
De Secretaris, De Burgemeester, 
Goriëns Sonia. Verduyckt Roger. 
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