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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 16de november 2005, om 20.00 u uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 
 

D A G O R D E: 
 
 

1* Bekrachtiging schepencollegebeslissing 11.10.2005 houdende  
     Intercommunale PBE – goedkeuring agendapunten buitengewone  
     algemene vergadering van 17.10.2005 en statutenwijziging +  
     aanduiding afgevaardigde. 
 
2* Riobra-project / goedkeuring definitief oprichtingsdossier beslissing tot  

medeoprichting van en deelname aan Riobra/aanduiding van een 
kandidaat–bestuurder. 
 

3* Kennisgeving resultaat jurering kunstwerk Marcinelle + kennisgeving  
schepencollegebeslissing van 18.10.2005 houdende gunning kunstwerk 
Marcinelle. 
 

4* Akteneming besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant  
 inzake brandweerbijdrage: aanpassing n.a.v. inwerkingtreden voorpost  
 Haacht. 
 
5* Brownfieldproject / principebeslissing voor uitvoeren van bijkomende  
     onderzoeken in het kader van het bodemsaneringdecreet op de terreinen 

“De Sleutel”. 
 
6* Goedkeuring belastingen dienstjaar 2006 

a) leegstaande gebouwen, krotwoningen en puinen; 
b) animeermeisjes en -jongens; 
c) kampeerterreinen; 
d) standplaatsen op markten; 
e) kermisstanden; 
f) kramen, barakken, frituren, gebakkramen, bloemen– en fruitkramen 

e.d. op private grond; 
g) tweede verblijven; 
h) chalets of daarmee gelijkgestelde caravans opgesteld op een 

kampeerterrein of  –verblijfpark;  
i) afleveren van administratieve stukken; 
j) reclameborden; 
k) ophalen van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen 

(sluikstorten); 
l) verkoop van huisvuilzakken en zelfklevers voor grof huisvuil, GFT – 
    bakken, PMD- zakken; 
m) concessies kerkhof en bijzetting in columbarium;



 
n) begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste 
    stoffelijke overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een 
    columbarium (begraving personen niet ingeschreven in de gemeente); 
o) aanvullende belasting op de personenbelasting; 
p) opcentiemen op de onroerende voorheffing. 

 
7* Goedkeuring begrotingswijziging dienstjaar 2005 

A. nr 3 gewone dienst 
B. nr 4 buitengewone dienst. 

 
8*  A* Politieverordeningen  

B* Bekrachtiging van politieverordeningen getroffen door de burgemeester. 
 
9* EcoWerf / aanduiding afgevaardigde voor de algemene vergadering op  

21 december 2005 en goedkeuring agendapunten. 
 
10* Aanpassen atlas der wegen/ plaatselijke verbreding van de buurtweg 24 –  

Heuvelstraat. 
 
11* Beslissing aankoop perceeltje grond : hoek Haltestraat–Honderd  

Bunders. Vaststelling voorwaarden van deze aankoop. Volmacht aan het  
schepencollege om het dossier verder af te handelen en het verlijden van de akte. 

 
12* Goedkeuring begroting VZW De Tumkens dienstjaar 2006. 
 
13* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake grafconcessie kerkhof. 

 
 

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

14* Bekrachtiging schepencollegebeslissingen inzake onderwijs. 
 
15* Kennisgeving in disponibiliteit stellen wegens ziekte van een personeelslid voor de periode :  

18.10.2005 tot 21.10.2005 en van 07.11.2005 tot 10.11.2005. 
 

 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 8 november 2005 
 
Op bevel: 
De secretaris wd.,    De Burgemeester, 
Huybrechts Rita.    Verduyckt Roger. 
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