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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 24e

 

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

DAGORDE: 
 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 02.07.2009. 
 
2* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
 van de raad van bestuur d.d. 24.06.2009 en het verslag van de  
 algemene vergadering d.d. 24.06.2009. 
 
3*VMW / Kennisgeving van de notulen van de algemene vergadering  
 d.d. 03.07.2009. 
 
4* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de jaarvergadering  

d.d. 12.06.2009. 
 
5* ECOWERF / Kennisgeving van het jaarverslag 2008 . 
 
6* ERSV -RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
 d.d. 20.05.2009. 
 
7* Gemeentelijke Holding afgevaardigde . 

- Buitengewone algem. Vergad. van certificaathouders Dexia 30 september  2009 
 
8* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies kerkhof 
 
9* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 28  
 van de atlas der buurtwegen van Betekom – Gelegstraat. 
 
10* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 4  
 van de atlas der buurtwegen van Betkom – Peuterstraat. 
 
11* Provinciaal objectief voor sociale koopwoningen – verdeling per  
 gemeente. 
 
12* Goedkeuring participeren in het project in Europees  
 interregprogramma iva “sociale innovatie in het behoud en de  
 ontsluiting van religieus erfgoed” kapel O.L.V. van Halle en Scharpe  
 kapel 
 
13* Kennisgeving goedkeuringsbesluiten van de gouverneur / 

A) gemeenteraadsbeslissing d.d. 28.08.2008 houdende definitieve  
     vaststelling van de dienstjaarrekening 2007 van de gemeente  
     Begijnendijk – goedkeuringsbeslissing d.d. 29.06.2009;  
B) gemeenteraadsbeslissing d.d. 12.05.2009 houdende retributie 

verkoop compostvaten en compostbakken. 
 
14* Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 31.08.2009 betreffende   
       schoolreglement Begijnendijk en Betekom. 
 
 



15* Goedkeuring begrotingswijziging nummer 1 en 2 van de politiezone BRT 
 

   16* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende de inrichting van  
    een zone 30 in de schoolomgevingen aanpassing van vaste zoneborden 30 naar  
    variabele borden te Betekom. 
 
   17* Definitieve goedkeuring rooilijnplan Pater Damiaanstraat. 
 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 15 september 2009 

 
Op bevel: 

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