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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  
23e

DAGORDE: 

 april 2009, om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 26.03.2009. 
 
2* ECOWERF / Kennisgeving van het verslag van de raad van bestuur  
 van respectievelijk 21.01.2009 en 18.02.2009. 
 
3* VMW / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
 het provinciale comité d.d. 19.03.2009. 
 
4* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 11.02.2009 en 11.03.2009. 
 
5* ERSV - RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
 d.d. 18.02.2009. 
 
6* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de vergadering 
 van de raad van bestuur d.d. 04.03.2009. 
 
7* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
 het directiecomité d.d. 09.03.2009 en van de vergadering van de raad  
 van bestuur d.d. 23.02.2009.  
 
8* RIOBRA / Aanduiding van twee volmachtdragers en bepaling van  
 hun mandaat op de algemene vergadering van 12.06.2009. 
 
9* INTERGAS / Aanduiding van twee volmachtdragers en bepaling van  

hun mandaat op de jaarvergadering van 05.06.2009. 
 
10* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van 

een kosteloze grondafstand als gevolg van de aanvraag tot  
stedenbouwkundige vergunning met nummer 14/2009 ingediend  
door Van den Broeck – Michiels Wilfried en Els, met als adres  
Hoekje 24, 3130 Begijnendijk, voor een perceel gelegen te 3130  
Begijnendijk, Hoekje 24 en met als kadastrale omschrijving (afd. 1)  
sectie A nr. 131 N, sectie A nr. 131 S. 

 
11*A* Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 29.01.2009. 
 B* Goedkeuring aanvullend reglement op de politie van het  
       wegverkeer houdende invoering van stilstaan en parkeerverbod  

te Begijnendijk, Pannenhof en opheffing van 
schoolbusparkeerstrook. 

 
12* Beslissing uittreding uit de GSD (Gemeenschappelijke Sociale  
 Dienst) van de RSZPPO en toetreding tot de vzw GSD Personeel  
 Lokale Besturen in Vlaanderen. 
 
13* ONDERWIJS / Aanvaarding van het eervolle ontslag van de  
 vastbenoemde onderwijzeres Karine Vekemans wegens  
 oppensioenstelling met ingang van 01 april 2009. 



 
 

14* ONDERWIJS /  
a) Kennisgeving schrijven 02.04.2009 van Vlaamse Ministerie van onderwijs. 
b) Intrekking gemeenteraadsbeslissing 18.12.2008 houdende benoeming in vast verband van  

  een administratieve medewerkster (HSO) met 20/36 lestijden per week in de  
  gemengde gemeentelijke basisschool Betekom, Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. 

c) Vacantverklaring openstaande betrekking van een administratieve medewerkster (HSO)  
  met 20/36 lestijden per week in de gemengde gemeentelijke basisschool Betekom, Prof.  
  Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. 
 
15* ONDERWIJS / Vacantverklaring openstaande betrekking van een lager onderwijzer (es) met 12/24 

lestijden per week in de gemengde gemeentelijke basisschool Betekom, Prof. Scharpélaan 47, 
3130 Begijnendijk – Betekom. 

 
16* Goedkeuring aangepast subsidiereglement voor buurtactiviteiten. 
 
17* Goedkeuring overeenkomst duurzame samenwerking met de vzw Streekproducten Vlaams –  
 Brabant. 
 

   18* Riolering en heraanleg Hoekje: Goedkeuring principe samenwerking en  
 samenwerkingsovereenkomst met Riobra en goedkeuring lastvoorwaarden aanstelling ontwerper,  
 veiligheidscoördinatie en milieuhygiënisch bodemonderzoek. 
 
   19* Bekrachtiging schepencollegebeslissing d.d. 06.04.2009 houdende sociaal wonen / aanduiding van  
 een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 21.04.2009. 
 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 15 april 2009 
 
Op bevel: 
De Secretaris   De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.   Van Vlasselaer Jos. 
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