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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 23e februari 2006, om 20 uur in het gemeentehuis te
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5.

DAGORDE:

Punten aangevraagd door SP.a raadsleden Geens Roger en Van der Veken
Frans

1* Stopzetten van de gerechtelijke procedure tegen Mevr. Magda Van 
     Goolen, in verband met uitgaven door haar beslist als Schepen van
     Onderwijs, tijdens de vorige legislatuur, in het belang van de gemeente.

2* Stopzetten van de plannen om een bedrijventerrein te ontwikkelen in de 
     zone gelegen tussen Liersesteenweg en Busschotstraat.

Dagorde schepencollege

3* Beslissing tot toetreding tot Waterschap “Dijle – Noord” in de provincie    

     Vlaams – Brabant. Goedkeuring ontwerp overeenkomst en aanduiding 
     vertegenwoordiger per waterschap.

4* Beslissing tot toetreding tot Waterschap “Vrouwvliet” en tot Waterschap 
   “ Grote nete en Wimp” in provincie Antwerpen.  Goedkeuring ontwerp 
    overeenkomst en aanduiding vertegenwoordiger per waterschap.

5* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het 
voorzien van een kosteloze grondafstand ter hoogte van de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning nummer 161/2005 op naam van Van 

      Passel Kris, Geetsvondelstraat 15, 3120 Tremelo.

6* Goedkeuring eindafrekening asfaltwegen  / verbeteringswerken aan 
     verschillende wegen.

7* Goedkeuring definitief ontwerpdossier wegmarkeringen 2006 – 2007 – 
2008. Vaststelling wijze van gunnen.

8* Goedkeuring definitief ontwerpdossier gas buurthuis J. Vissenaekens.
Vaststelling wijze van gunnen.

9* Beslissing uitvoering in eigen beheer van de aanleg landbouwweg tussen 
     Demer en Laak.
     Vaststelling wijze van gunnen inzake :

- aankoop en levering materiaal
- uitbesteding van het nodige exploitatiematerieel en voertuigen

met of zonder bestuurder.

10* Goedkeuring jaarplan 2006 betreffende het jeugdwerkbeleidsplan 
       2005 – 2006 – 2007

11* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake grafconcessies kerkhof.



12* A.
Politieverordeningen.

     B. Bekrachtiging van politieverordening getroffen door de burgemeester.

                               13* Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten (ruimtelijke ordening 
                                      en milieu) aan Interleuven.

                               14* Toekenning exclusiviteit voor bepaalde diensten (openbare werken) aan 
                                       Interleuven.

                                15*  Beslissing bescherming van de werknemers tegen tabaksrook.

   16* Vacant verklaring van de statutaire betrekking van stedenbouwkundige 
          ambtenaar B1 – B3. Voorwaarden.

     B e s l o t e n   z i t t i n g

  17* Bekrachtiging collegebeslissing inzake onderwijs.

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 15 februari 2006

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