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Art.20. – De voorzitter van de 
gemeenteraad beslist tot bijeenroeping 
van de gemeenteraad en stelt de agenda 
van de vergadering op. De agenda bevat 
in ieder geval de punten die door het 
college van burgemeester en schepenen 
aan de voorzitter worden meegedeeld. 
Op verzoek van een derde van de 
zittinghebbende leden of van het college 
van burgemeester en schepenen is de 
voorzitter verplicht de gemeenteraad 
bijeen te roepen op de aangewezen dag en 
het aangewezen uur en met de 
voorgestelde agenda. 
 
Art.22 –Gemeenteraadsleden kunnen 
uiterlijk vijf dagen voor de vergadering 
punten aan de agenda toevoegen.  Hiertoe 
bezorgen ze hun voorstel van beslissing, 
vergezeld van een toelichtende nota, aan 
de gemeentesecretaris, die de voorstellen 
bezorgt aan de voorzitter van de 
gemeenteraad. 
 
Van deze mogelijkheid kan geen gebruik 
gemaakt worden door een lid van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
De gemeentesecretaris deelt de 
aanvullende agendapunten zoals 
vastgesteld door de voorzitter van de 
gemeenteraad, samen met de bijhorende 
voorstellen en toelichtende nota’s 
onverwijld mee aan de 
gemeenteraadsleden.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De VOORZITTER van de gemeenteraad, verzoekt de leden van de 
gemeenteraad voor de eerste maal, in ZITTING te vergaderen de   
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maart 2009, om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

DAGORDE: 
 
Punt  ingediend door raadslid Ronsmans Maurice 
 
1* Voorstel van beslissing betreffende het weigeren van de organisatie  
     van ongrondwettelijke Europese verkiezingen door de gemeente  
     Begijnendijk. 
 
2* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 19.02.2009. 
 
3* ERSV - RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
     d.d. 21.01.2009. 
 
4* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van  
     het directiecomité d.d. 12.01.2009 en 09.02.2009 en van de  
     vergaderingen van de raad van bestuur d.d. 08.12.2008 en 26.01.2009 
 
5* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     het directiecomité d.d. 18.02.2009. 
 
6* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de vergadering 
     van de raad van bestuur d.d. 28.01.2009. 
 
7* IGS HOFHEIDE / Kennisgeving nieuwsbrief februari 2009. 
 
8* Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw / Kennisgeving  
     jaarverslag 2008 en werkingsprogramma 2009. 
 
9* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies  
     kerkhof. 
 
10* Aanpassing belastingsreglement administratieve stukken. 
 
11* Kennisgeving besluit d.d. 16.02.2009 van de gouverneur L. De  
      Witte, betreffende budget 2009 – gewone en buitengewone dienst. 
 
12* Kennisgeving schrijven van de kerkraad van St.Lucia Begijnendijk  
      betreffende proces–verbaal nieuwe verkiezingen. 
 
13* Kennisgeving van de collegebeslissing d.d. 16.02.2009 houdende  
      wijziging aan de meikermis Betekom. 
 
14* Kennisgeving milieujaarprogramma 2009 (sc 16.03.2009). 
 
15* Principebeslissing asverschuiving aansluiting Goreweg en  
       Vijversstraat. 
 
16* Goedkeuring geactualiseerd schattingsverslag grondinnemingen  
      RUP recreatiezone centrum Begijnendijk (gr 30.10.2008). 



 
17* Beslissing verwerven van gronden nodig voor de uitvoering van RUP ( ruimtelijk  
       uitvoeringsplan) recreatiezone centrum Begijnendijk volgens schattingsverslag. 

 
18* Goedkeuring subsidiereglement culturele verenigingen. 

 
19* Goedkeuring rekening 2008 van de VZW De Tumkens. 

 
20* ONDERWIJS / Kennisgeving wijziging verkiezingsreglement schoolraad Betekom  
      uitbreiding van het aantal vertegenwoordigers per geleding van 3 naar 5.  

 
21* ONDERWIJS / Anja Van den Wouwer 
       Kennisgeving schrijven 20.02.2009 van Vlaamse Ministerie van onderwijs. 

         Aanpassing gemeenteraadsbeslissing 18.12.2008 houdende benoeming van een onderwijzeres  
                         in de gemengde gemeentelijke basisschool Betekom met een opdracht van 12/24 i.p.v. 24/24  
                    lestijden. 
 

22* ONDERWIJS / Aanvaarding van het eervolle ontslag van de vastbenoemde leermeesteres  
       niet- confessionele zedenleer Wouters Frederika wegens oppensioenstelling met ingang van  
       01 maart 2009. 

 
23* ONDERWIJS / Kennisneming van het besluit van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en  

Vorming AgODi, personeel basisonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
betreffende mededeling dat aan de statutaire onderwijzeres Van Loock Agnes 
terbeschikkingstelling 58 + voor 12/24 met ingang van 01.04.2009 wordt toegestaan. 
 

24* ONDERWIJS / Kennisneming van het besluit van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en  
Vorming AgODi, personeel basisonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel 
betreffende mededeling dat aan de statutaire onderwijzeres Van Loock Agnes 
terbeschikkingstelling 56 + met ingang van 01.04.2009 wordt toegestaan. 

 
25* ONDERWIJS/ Goedkeuring werkingsreglement OCSG in het gemeentelijke onderwijs. 

 
26* PERSONEEL / Goedkeuring arbeidsreglement gemeentepersoneel. 

 
  27* PERSONEEL / Rechtspositieregeling (RPR) : 

- aanpassingen zoals opgemerkt door Agentschap voor Binnenlands Bestuur, afdeling 
   Vlaams-Brabant 
- sectorale maatregelen : 

. verhogingen eindejaarstoelage 
      . functionele loopbaan D4-D5 / invoering salarisschaal D5. 

 
28* PERSONEEL / aanpassing rechtspositieregeling n.a.v de samendrukking aantal klassen – 
      wijziging salarisschalen gemeentesecretaris en financieel beheerder per 01.01.2009. 
 
29* PERSONEEL / aanpassing rechtspositieregeling n.a.v de samendrukking aantal klassen – 
      wijziging salarisschalen gepensioneerde decretale graden (perequatie pensioenen) per 
      01.01.2009. 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 18 maart 2009 

 
Op bevel: 

                  De secretaris    De Voorzitter, 
                  Goriëns Sonia.    Van Vlasselaer Jos. 
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