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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 23 maart 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 plannen om een bedrijventerrein te ontwikkelen in de  
     zone gelegen tussen Liersesteenweg en Busschotstraat. 
 
2* 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. 
 
3* Interpellatie van de Schepen van Openbare werken in verband met de 
     slechte afwerking van de werken aan delen van Haltestraat en  
     Plankenbrug. 
 
   Dagorde schepencollege 
 
4* Goedkeuring milieujaarprogramma 2006. 
 
5* Kennisgeving goedkeuring OCMW - rekening dienstjaar 2004. 
 
6* Goedkeuring Projectsubsidie Roefel 2006. 
 
7 * Gemeentelijke administratieve sancties / aanpassing  
     gemeenteraadsbeslissing 29.12.2005. 
 
8* Beslissing uitvoering van herstellingswerken / plaatsen van PVC – goten  
     buurthuis J. Vissenaekens. Goedkeuring overeenkomst met Igo Leuven. 
 
9* Beslissing plaatsing van standbeeld memoraal Marcinelle. 
 
10* Politieverordeningen.  
 
11*Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het  
     voorzien van een kosteloze grondafstand ter hoogte van de nieuwe  
     verkavelingsaanvraag met nummer 3/06 op naam van Van Rompaey –  
     Boeckx , erfgenamen Mechelbaan 243 te 3130 Begijnendijk, p/a Geens  
 François, Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen. 
 
12*Aanpassing gemeentebelasting 2006 betreffende afleveren van  
      administratieve stukken. 
 
13*Goedkeuring definitief ontwerpdossier fase II bouwen van refter,  
       sanitair, taakklassen, overdekte speelplaats en fietsenberging / lot  
       ruwbouw en afbouw aan de gemengde gemeentelijke basisschool, Prof.  
       Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
 
  



   
14*Goedkeuring definitief ontwerpdossier fase I bouwen van nieuwe kleuterklassen,  
       technisch lokaal en bergruimte, lot kleutermeubilair, aan de gemengde  
       gemeentelijke basisschool, Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. Vaststelling  
       wijze van gunnen. 

 
15*Goedkeuring definitief ontwerpdossier fase II oude trambedding / aanleg fietspaden  
        tussen Staeystraat en Aarschotsesteenweg. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
16*Goedkeuring definitief ontwerpdossier recreatiecentrum De Tumkens – Renovatie cv-  
        installatie en sanitaire installatie. Vaststelling wijze van gunnen. 

 
 
      Besloten zitting  
 

17*Bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs. 
 

18*Benoeming directeur aan de gemengde gemeentelijke basisschool,  
       Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. 

 
      Openbare zitting 
 
   19*Vieringen – uitreiking van verschillende eretekens. 
 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 15 maart 2006 
 

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


	BEGIJNENDIJK
	Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 15 maart 2006


