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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 31e augustus 2006, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

DAGORDE: 
 

Punten aangevraagd door CDB raadslid Van der Borght R. 
1* Interpellatie aan de schepen van onderwijs. 
2* Beslissing tot intrekking van de collegebeslissing hieromtrent. 
 
Punten schepencollege 
3* Goedkeuring gemeenterekening dienstjaar 2005. 
 
4* Akteneming begrotingsrekening 2005 politiezone BRT.  

 
5* Akteneming O.C.M.W. – budget 2005. 
 
6* Goedkeuring O.C.M.W. raadsbeslissing van 20.07.2006 houdende  
     deelname social vereniging hoofdstukXII organieke wet. 
 
7* Advies begroting kerkfabriek St.Lucia dienstjaar 2007. 
 
8* A. Politieverordeningen.  
     B. Bekrachtiging van politieverordeningen getroffen door de  

   Burgemeester. 
 

9* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake grafconcessies kerkhof. 
 
10* Bekrachtiging collegebeslissing van 19.06.2006 houdende goedkeuring  
     projectsubsidie “vervoersubsidie”. 
 
11* Goedkeuring van het addendum aan de overeenkomst tussen de  
  gemeente Begijnendijk en het studiebureau Libost Groep betreffende : 
  
     a) het project Aarschotsesteenweg – aandeel gemeente, in drie  
         exemplaren en ondertekend door Riobra; 
     b) het project Rioleringen Waterstraat en N10- Liersesteenweg deel 1, in  
         drie exemplaren en ondertekend door Riobra; 
     c) het project Klein Potestraat, in drie exemplaren en ondertekend door  
         Riobra; 
     d) het project Sleutelbaan en Plankenbrugstraat, in drie exemplaren en  
         ondertekend door Riobra; 
 
12* Goedkeuring vernieuwde samenwerkingsovereenkomst herinrichting  
 van de N10 – Liersesteenweg tussen de Waterstraat te Begijnendijk en  
 de Oude Mechelse Baan te Aarschot naar aanleiding participatie Riobra. 
  
13* Goedkeuring definitief ontwerpdossier bouwen van refter, sanitair,  
   taakklassen, overdekte speelplaats en fietsenberging – lot cv –sanitair. 
        Vaststelling wijze van gunnen. 

 
 
 



14* Goedkeuring aangepast ontwerpdossier bouwen van refter, sanitair,  
                     taakklassen, overdekte speelplaats en fietsenberging, Prof. Scharpélaan  
                                     47, 3130 Begijnendijk. 

 
15* Renovatie centrale verwarming van het buurthuis J. Vissenaekens –  

           kennisneming PV van opening van de openbare aanbesteding. 
                   Goedkeuring opstarten nieuw dossier via onderhandelingsprocedure. 
 
 16* Pandhoevestraat – bijwerken : bijkomend vervangen van straatgoten in het deel  
                   Baalsesteenweg tot aan de Zandstraat en het voorzien van huisaansluitingsputten voor  
                   de aanpalende eigendommen. 
  

  17* A) VBR Mechelbaan – Dorpsstraat in samenwerking met Aquafinproject 20.538 –  
             Principebeslissing tot uitbreiding van het gemeentelijk aandeel in de werken tot aan  
                              het kruispunt met de De Bruynlaan. 
          
                          B) VBR Mechelbaan – Dorpsstraat in samenwerking met Aquafinproject 20.538 –  
     aanstellen van Libost – groep als ontwerper voor het gemeentelijk aandeel in  
                              uitbreiding en aan de voorwaarden van de oorspronkelijke overeenkomst tussen  
     Aquafin en Libost –groep voor het gewestelijk aandeel in de werken. 

 
   18* Plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 11 van de atlas der  
          buurtwegen van Betekom – Soelstraat. 
 
   19* Plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 29 van de atlas der  
          buurtwegen van Begijnendijk – Vennestraat. 
 
   20* Plaatselijke verbreding van de buurtweg 40 van de atlas der buurtwegen  
          van Betekom – Molenweg. 
 

21* Kennisgeving aanvraag nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse  
       Gewest en de gemeente in het kader van het Brownfieldproject “De Sleutel – de  
       planfase. 

 
22* Goedkeuring overeenkomst tussen de gemeente Begijnendijk en het  
        Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Water, inzake  
        bestrijding muskusratten langs de waterlopen die de gemeente beheert. 

 
23* Goedkeuring van stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het  
       overwelven van grachten en beken. 
 
24* Goedkeuring aanvulling huurovereenkomst residentie “Verhaegen” i.v.m.  
       doorrekenen kosten controle verwarmingsketels aan huurders met ingang van  
       01 januari 2006. 
 

  25* Goedkeuring schoolreglement Betekom. 
 

26* Vacant verklaring bij bevordering: 
         - 5 betrekkingen van administratief of technisch hoofdmedewerker  

   C4 - C5 in statutair verband. 
  Aanpassing van de aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden  

 
 
 



27* Vacant verklaring bij bevordering: 
- 2 betrekkingen van administratief of technisch verantwoordelijke 
   B4 - B5 in statutair verband. 

 
28* Vacant verklaring bij bevordering: 

- 1 betrekking van administratief deskundige C4-C5/B1-B3 in  
   statutair verband. 

 
29* Vacant verklaring via een gelijktijdige aanwervings – en  
       bevorderingsprocedure van 1 betrekking van diensthoofd sport – jeugd en cultuur  

                              B4 - B5 in statutair verband. 
 

30* Beslissing aankoop van een zoutstrooier. Vaststelling wijze van gunnen. 
 
31* Beslissing aankoop van twee pick-up wagens.Vaststelling wijze van gunnen. 
 
32* Beslissing aankoop lichte vrachtwagen met open laadbak en dubbel cabine. 

 
 

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

33* Bekrachtiging collegebeslissingen inzake onderwijs 
 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 23 augustus 2006 

 
Op bevel: 

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