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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 29e december 2005, om               
20.00 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 
1* Toetsing gemeentelijk milieubeleidsplan 2002-2006 aan het MINA-plan 

3 en het Provinciaal Milieubeleidsplan en hervaststelling van het  
Gemeentelijk Milieubeleidsplan Begijnendijk 2002-2006. 

 
2* Definitieve vaststelling van het BPA zonevreemde terreinen en  
     gebouwen voor sport - , recreatie en jeugdactiviteiten. 
 
3* Retributie verkoop katoenen luiers. 
 
4* A. Politieverordeningen. 
     B. Bekrachtiging van politieverordening getroffen door de burgemeester. 
 
5* Goedkeuring voorwaarden bij aflevering van een stedenbouwkundige en  
 of een verkavelingsvergunning i.v.m. aanpassing van de rooilijn en  
 kosteloze grondafstand aan de gemeente. 
 
6* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een  
 kosteloze grondafstand ter hoogte van de aanvraag tot  
 stedenbouwkundige vergunning met nummer 122/2005 ingediend door  
 Okay n.v., met als adres Victor Demesmaekerstraat 167, 1500 Halle. 
 
7* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een  
 kosteloze grondafstand ter hoogte van de aanvraag tot  
 stedenbouwkundige vergunning nummer 126/2005 op naam van Nieuw  
 Rhode, Pastorijstraat 60, 3128 Tremelo. 
 
8* Principebeslissing verkoop perceel grond gelegen te Betekom –  
     Meetshovenstraat sectie A -441/m² en l². Volmacht schepencollege  
     om het dossier verder af te handelen. 
 
9* Beslissing uitvoering van herstellingswerken Buurthuis J.  
     Vissenaekens. Goedkeuring overeenkomst. 
 
10* Beslissing uitvoering van renovatiewerken  kerkhofmuur Betekom.  
  Goedkeuring overeenkomst. 
 
11* Goedkeuring toelage aan de VZW “De Begijn –Muziekschool” voor  
 het dienstjaar 2006.  
 
12* Vaststelling van de gemeentelijke dotatie 2006 aan de politiezone  
 “BRT”. 
  
13* Aanvulling toekenning gemeentelijke premie voor jubilarissen ( 70 jaar  
 gehuwd). 
 
14* Goedkeuring verslagen van het beheersorgaan P.O.B.. 
 



      15* Bekrachtiging schepencollegebeslissing van 27.12.2005 houdende  
crematorium “Hofheide” / vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat in de  
Bijzondere Algemene Vergadering van de opdrachthoudende vereniging voor  
crematoriumbeheer in het arrondissement Leuven “Hofheide” op 28.12.2005.   

 
        16* Onderwijs / beslissing behouden samenwerking met CLB Aarschot / 

 de gemeentelijke basisscholen, Prof. Scharpélaan 47 en De Bruynlaan 19, 3130  
 Begijnendijk. 

 
17* Onderwijs / Vacantverklaring bij bevordering van het ambt van directeur aan de  
  gemengde gemeentelijke basisschool, Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk -   
  Betekom. Goedkeuring bevorderingsvoorwaarden. 

 
18* Onderwijs /Goedkeuring van het convenant korte vervangingen.  

 
19* Aanpassing gemeenteraadsbeslissing 26.05.2005 houdende gemeentelijke  

 administratieve sancties a) goedkeuring politiereglement – overgangsmaatregelen.  
(zie onder artikel 7). 
 

      20* Goedkeuring lokaal sociaal beleidsplan. 
 
      21* A. Goedkeuring benoeming leden dagelijks bestuur  ouderenadviesraad + aangepaste  
       ledenlijst 

 B. Goedkeuring huishoudelijk reglement ouderenadviesraad. 
 

      22* A. Goedkeuring O.C.M.W. budgetwijziging nr.1 exploitatiebudget en investeringsbudget  
        –  O.C.M.W. - budget 2005. 
  
      23* A. Akteneming O.C.M.W.-budget 2006. 
             B. Goedkeuring O.C.M.W.-meerjarenplan 2006-2007-2008. 

 
      24* Goedkeuring jaarverslag gemeente dienstjaar 2004. 

 
        25* Goedkeuring gemeentebegroting en zijn bijlagen dienstjaar 2006. 
 
        26* Personeelsdienst: Aanpassing van het bedrag betreffende de toekenning van  
     maaltijdcheques aan het gemeentepersoneel met ingang van 01.01.2006 ingevolge het  
      nieuw sectoraal akkoord d.d. 28.10.2005. 

 
       27* Personeelsdienst: Principebeslissing tot verhoging van de nieuwe eindejaarstoelage 
    2006 en volgende jaren ingevolge het nieuw sectoraal akkoord d.d. 28.10.2005. 
 
       28* Personeelsdienst: Aanpassing administratief statuut / schrapping van artikel 104. 
 
       29* Kennisgeving aanstelling van twee bibliotheekassistenten voor bepaalde duur. 

 
    B e s l o t e n     z i t t i n g     
 
       30* Benoeming kleuteronderwijzeres met 4/24 lestijden per week in de gemengde  
              gemeentelijke basisschool, Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk en met ingang van  
              01.01.2006. 

 



 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 21 december 2005  

 
Op bevel: 

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