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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 17e

 

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

DAGORDE: 
 

1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 26.11.2009. 
 
2* ERSV / RESOC / Kennisgeving van het verslag van de  
    vergadering  d.d. 21.10.2009. 
 
3* ECOWERF / Kennisgeving van de verslagen van de  
    vergaderingen van de raad van bestuur d.d. 23.05.2009 tot en met  
    21.10.2009. 
 
4* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de raad  
     van bestuur d.d. 25.11.2009. 
 
5* VMW / Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 07.12.2009 inzake  
    stemming over de agendapunten op de buitengewone algemene  
    vergadering op 14.12.2009. 
 
6* VZW De Begijn - muziekschool / goedkeuring toelage voor het  
     dienstjaar 2010. 
 
7* OCMW /  
     A° Goedkeuring meerjarenplanning 2010 – 2012 
     B° Kennisneming budget 2010. 
 
8* Goedkeuring BRT politiebegroting dienstjaar 2010.  
 
9* Goedkeuring gemeentebudget 2010, beleidsnota, algemeen  
     beleidsprogramma en het financieel beleidsplan 2010. 
 
10* Advies inzake hulpverlening van de brandweerdienst van het  
     gewestelijk groepscentrum / bijdrage kwartaaltranches 2009. 
 
11* Beslissing aankoop van 2 percelen grond in het kader van het  
       RUP Sport & Groen, Centrum Begijnendijk, gelegen  
       Betekomsesteenweg,  kadastraal gekend 1ste

       364. 
 afd. A 317/H2 en  

 
12* Verkeersborden databank/ Goedkeuring  
       samenwerkingsovereenkomst en aanvraag tot toegang  
       verkeersborden databank. 
 
13* Aanpassing belasting dienstjaar 2010 afleveren van  
       administratieve stukken ;  
 
14* Bibliotheek / Goedkeuring verslagen van het beheersorgaan POB. 
 
15* Beslissing ondertekening “beginselverklaring voor een  
       diervriendelijke gemeente”. 
 



16* Goedkeuring overeenkomst betreffende de samenwerking binnen het project 
       erfgoedplus.be – provincie Vlaams –Brabant en de gemeente Begijnendijk. 

 
 
     B E S L O T E N   Z I T T I N G 
 

            17* Benoeming in vast verband van een administratieve medewerkster (HSO) met 13/36 lestijden  
        per week in de gemengde gemeentelijke basisschool Betekom, Prof. Scharpélaan 47, 3130 
        Begijnendijk. 

 
        18* Benoeming in vast verband van een onderwijzeres met 12/24 lestijden per week in de  
                         gemengde gemeentelijke basisschool Betekom, Prof. Scharpélaan 47, 3130 Begijnendijk. 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 09 december 2009 
 

Op bevel: 
 

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