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

 
DAGORDE: 

 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 25.02.2010. 
 
2* Korte uiteenzetting inzake vereiste rijbewijzen voor besturing  
     rollend materiaal van de gemeente.  
 
3* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van de  
     raad van bestuur d.d. 25.01.2010 en van de vergadering van het  
     directiecomité d.d. 11.01.2010. 
 
4* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de  
    vergadering van de raad van bestuur d.d. 27.01.2010. 
 
5* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     het directiecomité d.d. 27.01.2010 en van de raad van bestuur d.d.  
     10.02.2010. 
 
6* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het  
     voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de nieuwe  
     verkavelingsaanvraag met nummer 2/10 ingediend door Bruyninckx  
     Anna, Biestraat 59 te 3191 Hever, p/a Peeters Véronique, Sint- 
     Niklaasberg 5 bus 2 te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te  
     3130 Begijnendijk, Soelstraat ZN, en met als kadastrale  
     omschrijving (afd. 2) sectie B nr. 294 L-N. 
 
7* Kennisgeving vervanging van de heer Jos Van Passel, voorzitter 
    VZW De Tumkens, door Paul Absolon als nieuwe voorzitter.  
    Als penningmeester wordt Paul Absolon vervangen door Martine  
    Van de Velde. 
 
8* Goedkeuring rekening 2009 van de VZW De Tumkens. 
 
9* Kennisgeving milieujaarprogramma 2010 – rapportering 2009. 
 
10* Goedkeuring aanpassing (01.04.2010) van het belastingreglement  
    afleveren van administratieve stukken, dienstjaar 2010. 
 
11* Principebeslissing school Betekom - renovatie leerkrachtenlokaal. 
 
12* Advies jaarrekening 2009 van de kerkfabriek St.Laurentius  
    Betekom. 
 
13* Kennisgeving van het toezicht van de provinciegouverneur,  
    Agentschap voor Binnenlands Bestuur, d.d. 05.03.2010 inzake de  
    goedkeuring budget 2010- gewone en buitengewone dienst. 
 
 

 
 
 



 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 17 maart 2010. 
 
 
Op bevel: 
De Secretaris    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.    Van Vlasselaer Jos. 
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