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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                                      
25 februari 2010, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 14.01.2010. 
 
2* ECOWERF / Kennisgeving van het verslag van de bijzondere  
     algemene vergadering d.d. 23.12.2009 en van het verslag van de raad  
     van bestuur d.d. 21.10.2009 tot en met 11.2009. 
 
3* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van de  
     raad van bestuur d.d. 14.12.2009 en van de vergadering van het  
     directiecomité d.d. 07.12.2009. 
 
4* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de  
    buitengewone algemene vergadering d.d. 09.12.2009. 
 
5* VMW/ Kennisgeving van het verslag van de buitengewone algemene  
     vergadering d.d.14.12.2009. 
 
6* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies kerkhof. 
 
7* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende  
    invoering van : 
    1* oversteekplaatsen voor voetgangers in de Pastoor  
    Pitetlaan en de Prof. Scharpélaan 
    2* opheffing beurtelings parkeren in de De Bruynlaan  
    (Parkeerverbod langs de pare huisnummers). 
 
8* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 7 van  
     de atlas der buurtwegen van Begijnendijk – Pandhoevestraat. 
 
9* Kennisname van het toezicht van de provinciegouverneur  
     betreffende de budgetwijziging nr. 3 & 4 (gewone & buitengewone  
     dienst). 
 
10* Kennisgeving ontslag Paul Discart als OCMW raadslid en 
     vervanging door René De Proost. 
 
11* Goedkeuring gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden  
     tot het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen  
     met bestuurder. 
 
12* Intentieverklaring om een aanvullend pensioenstelsel voor de  
     contractuele personeelsleden in te voeren en om de RSZPPO aan te  
     stellen als opdrachtencentrale volgens de wetgeving  
     overheidsopdrachten. 
 
13* Goedkeuring algemene uitleenvoorwaarden voor tenten. 
 
 
 



14* Sporthal – renovatie atletiekpiste : goedkeuring aanpassing gunningswijze zijnde van  
     openbare aanbesteding (gr 14.01.2010) naar algemene offertevraag. 
 
15* Beslissing afstaan zitpenningen aan het Rode Kruis / Noodhulp voor Haïti. 
 
    B E S L O T E N    Z I T T I N G 
 
16* Aanvaarding van ontslag van de vastbenoemde onderwijzer Willy Van Dyck, onder voorbehoud van  
    toekenning van een rustpensioen, met ingang van 01 september 2010. 
 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 17 februari 2010 
 
Op bevel: 
De Secretaris     De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.     Van Vlasselaer Jos. 
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