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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 2e

 

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

DAGORDE: 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 12.05.2009. 
 
2* ERSV -RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
 d.d. 18.03.2009 en van 22.04.2009. 
 
3* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
     van de raad van bestuur d.d. 22.04.2009. 
 
4* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van  
 het directiecomité d.d. 06 en 20 april 2009 en d.d. 11.05.2009 en van  

de vergaderingen van de raad van bestuur d.d. 23.02.2009,  
23.03.2009, 27.04.2009 en 25.05.2009. 

 
5* ECOWERF / Kennisgeving van het verslag van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 15.04.2009. 
 
6* VMW / Kennisgeving van het verslag van de vergadering van het  
 sectorcomité Noord d.d. 30.04.2009 en van het verslag van de  
      vergadering van het provinciale comité d.d. 09.06.2009. 
 
7* PBE / Kennisgeving van het verslag van de notulen van de  
 jaarvergadering d.d. 15.05.2009. 
 
8* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de jaarvergadering  

d.d. 05.06.2009. 
 
9* CREADIV/ Kennisgeving notulen van de algemene vergadering d.d.  

05.06.2009. 
 
10 * Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 1  
 van de atlas der buurtwegen van Betkom – Grote Baan. 
 
11* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 22  
 van de atlas der buurtwegen van Betekom – Staeystraat. 
 
12* Kennisgeving afsluiting fietseling Hageland – Zuiderkempen  
 kasboek 2008 – inkomsten 2008 – uitgaven 2008. 
 
13* Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst om de textielinzameling  
 te laten gebeuren via Ecowerf – Kringloopcentrum Hageland. 
 
14* Goedkeuring retributiereglement composteerbare zakken. 
 
15* Goedkeuring tarieven sportcentrum De Tumkens. 
 
16* Gemeentelijke administratieve sancties: wijziging procedure  
 kennisgeving. 
 



 
17* Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Brouwerij De  

Sleutel" te Betekom. 
 
  18* Goedkeuring definitief ontwerpdossier asverschuiving Goreweg. 
 

19* Kerkfabriek St. Lucia / Kennisgeving schorsingsbesluit d.d. 25.05.2009 van de Gouverneur  
 van de provincie Vlaams - Brabant, houdende besluiten van de kerkraad Sint-Lucia van  
 Begijnendijk i.v.m. verkiezing d.d. 04.02.2009 van de grote helft . 

 
20* Advies rekening 2008 van de Kerkfabriek Sint – Laurentius. 
 
21* Kennisgeving goedkeuringsbesluiten van de gouverneur / 

A) gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.03.2009 houdende aanpassing belastingsreglement  
      administratieve stukken – goedkeuringsbeslissing d.d. 19.05.2009;  
B) gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.03.2009 houdende rechtspositieregeling personeel – 

goedkeuringsbeslissing d.d. 10.06.2009; 
C) gemeenteraadsbeslissing d.d. 26.03.2009 houdende rechtspositieregeling naar aanleiding 

van de samendrukking aantal klassen – goedkeuringsbeslissing d.d. 15.05.2009; 
 

22* Onderwijs / schooljaar 2009 – 2010 / Gemeentelijke basisscholen Betekom en Begijnendijk – 
 goedkeuring lestijdenpakket + beleidsondersteuning (lager en kleuteronderwijs) +  
 beslissing terugschroeving lesuur catechese (in Begijnendijk). 
 
23* Onderwijs / Goedkeuring verlofregeling schooljaar 2009-2010 Betekom en Begijnendijk. 
 
24* Onderwijs / Goedkeuring reglement algemene afspraken functiebeschrijving en evaluatie in 
 het gesubsidieerd personeel basisonderwijs. 
 
25* Aanvaarding van het eervolle ontslag van de vastbenoemde technische assistent Julien De  

Roover wegens oppensioenstelling met ingang van 01 september 2009. 
 
26* Goedkeuring budgetwijziging nr.1 gewone dienst en nr. 2 buitengewone dienst + bijlagen. 
 
27* Kennisgeving logo gemeente. 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de.24 juni 2009 

 
      Op bevel: 

                  De secretaris   De Voorzitter, 
                  Goriëns Sonia   Van Vlasselaer Jos. 
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