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

 
DAGORDE: 

 
1* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 20.05.2010. 
 
2* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering 
     van de raad van bestuur d.d. 10.03.2010 en d.d. 21.04.2010. 
 
3* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 19.04.2010 en van de vergadering van het  
     directiecomité d.d.12.04 2010. 
 
4* RESOC / Kennisgeving van het verslag van de vergadering van  
     28 april 2010. 
 
5* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en  
     het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de  
     nieuwe verkavelingsaanvraag met nummer 13/10 ingediend door  
     Peeters – Huybrechts Alsons & Monique, Lierseteenweg 204 te  
     3130 Begijnendijk, p/a Peeters Véronique, Sint-Niklaasberg 5/2  
     te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te 3130 begijnendijk,  
     Honderd Bunders 4, en met als kadastrale omschrijving (afd. 1)  
     sectie B nr. 392 D2. 
 
6* Beslissing aanpassing belastingreglement administratieve stukken  
     in casu kosten eerste elektronische identiteitskaart vreemdelingen,  
     dienstjaar 2010. 
 
7* Beslissing aanpassing gemeenteraadsbeslissing 26.11.2009  
     betreffende tarieven kermisstanden. 
 
8* Goedkeuring belastingreglement op de leegstand van woningen  
     en/of gebouwen. 
 
9* Goedkeuring reglement op de inventarisatie van leegstaande  
     woningen en/of gebouwen en indicaties ter bepaling van  
     leegstand. 
 
10* Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst exclusieve  
      dienstverlening inzake milieuhandhaving tussen  
       Interleuven en de gemeente Begijnendijk. 
 
11* Goedkeuring aanvullend reglement op de politie van het  
     wegverkeer houdende aanpassing van het eenrichtingsverkeer en  
     aanpassing van bijhorende signalisatie in de Amerstraat –  
     Aarschotsesteenweg en Meetshovenstraat. 
 
12* Goedkeuring aanvullend reglement op de politie van het  
      wegverkeer houdende toegangsverbod “uitgezonderd fietsers en  
     bromfietsen klasse B” in de Honderd Bunders en de  
     Schavotstraat. 



 
13* Goedkeuring eindafrekening asverschuiving Goreweg. 
 
14* Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze / herstellen – vernieuwen KWS – verharding 2010. 
 
15* Onderwijs / Gemeentelijke Basisschool Begijnendijk en Betekom: vakanties en vrije dagen schooljaar  
       2010-2011. 
 
16* Aanwending lestijdenpakket basisscholen Betekom en Begijnendijk. 
 
17* Personeel / Goedkeuring aanpassing rechtspositieregeling (RPR). 
 
18* Bespreking voorstel beheersorgaan POB betreffende sluiting afdeling Betekom voor het publiek en enkel  
      behouden als schoolbibliotheek, vanaf 01.09.2010. 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 16 juni 2010 
 
Op bevel: 
De Secretaris    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.    Van Vlasselaer Jos. 
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