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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 
26e

 

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

DAGORDE: 
 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 22.10.2009. 
 
2* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de  
     vergadering van de raad van bestuur d.d. 23.09.2009. 
 
3* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 14.10.2009. 
 
4* ERSV / RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
     d.d. 16.09.2009. 
 
5* IGO LEUVEN / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling van  
     zijn / haar mandaat op de algemene vergadering d.d. 17.12.2009 +  
     goedkeuring agenda. 
 
6* IGS HOFHEIDE / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
     van zijn / haar mandaat op de buitengewone algemene vergadering  
     d.d. 22.12.2009. 
 
7* ECOWERF / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
     van zijn/haar mandaat op de algemene vergadering  op 23.12.2009. 
 
8* VMW / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling van zijn/haar  
     mandaat op de buitengewone algemene vergadering op 14.12.2009. 
 
9* Goedkeuring belastingen dienstjaar 2010 
a) leegstaande gebouwen, krotwoningen en puinen; 
b) animeermeisjes en -jongens; 
c) kampeerterreinen; 
d) standplaatsen op markten; 
e) kermisstanden; 
f) kramen, barakken, frituren, gebakkramen, bloemen– en      
   fruitkramen e.d. op private grond; 
g) tweede verblijven; 
h) chalets of daarmee gelijkgestelde caravans opgesteld op een    
    kampeerterrein of verblijfpark; 
i) afleveren van administratieve stukken; 
j) reclameborden; 
k) ophalen,van huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen  
    (sluikstorten); 
l) concessies kerkhof en bijzetting in columbarium; 
m) begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de  
    uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen en de bijzetting  
    van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium  
    (begraving  personen niet ingeschreven in de gemeente); 
n) aanvullende belasting op de personenbelasting; 
o) opcentiemen op de onroerende voorheffing; 
p) frituuruitbating op openbaar domein. 



  
     10* Politieverordening betreffende administratieve politie te Begijnendijk  n.a.v. de veldritten op de Balenberg  
            d.d. 01.01.2010. 
 

11* Goedkeuring begroting 2010 vzw De Tumkens 
 
      12* Goedkeuring van de politiezone BRT 
             A) begrotingswijziging nr. 1 en 3 gewone dienst 
              B) begrotingswijziging nr. 2 buitengewone dienst          
 

13* Aangaan van leningen ter financiering van de buitengewone dienst. 
 
14* Goedkeuring de berekening en de lijst subsidies (basissubsidies, werkingssubsidies en impulssubsidies)             
       aan de sportverenigingen 2009. 
 
15* Goedkeuring de berekening en de lijst subsidies (basissubsidies en werkingssubsidies) aan de culturele  
       verenigingen 2009. 
 
16* Goedkeuring overeenkomst met vzw Dierenbescherming De Schakel uit Tielt-Winge. 
 
17* Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Vlaams – Brabant en gemeenten  
       betreffende de aanstelling van een erkend bodemsaneringdeskundige bij een schadegeval / acuut geval  
       van bodemverontreiniging. 
 
18* St. Laurentius :  

a) Kennisgeving besluit d.d. 26.10.2009 van de gouverneur van Vlaams – Brabant  
             houdende goedkeuring van de jaarrekening van de kerkfabriek, boekjaar 2008. 

b) Goedkeuring budget 2010  
 
19* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies kerkhof. 
 
20* Milieu : Ondertekening samenwerkingsovereenkomst. 
 
21* Kennisneming OCMW - jaarrekening 2008. 
 

 
      Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 18 november 2009 
 
      Op bevel: 
      De Secretaris    De Voorzitter, 
      Goriëns Sonia.    Van Vlasselaer Jos. 
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