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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  
10 december 2010, om 14 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

DAGORDE: 
 
1* Rechtzetting gemeenteraadsbeslissing + verslag van de vergadering  
     van 24.06.2010 / (punt 2 bijkomende dagorde) beslissing van het  
     niet invoeren van het diftar-systeem in onze gemeente (ophalen  
     huisvuil / containerpark). 
 
2* Goedkeuring dienstjaarrekening 2009 van de gemeente. 
 
3* Goedkeuring verslag van de vorige vergadering van 28.10.2010 
 
4* INTERLEUVEN / Kennisgeving van het verslag van de  
     vergadering van de raad van bestuur d.d. 22.09.2010. 
 
5* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 30.08.2010, d.d.11 en 25.10.2010. 
 
6* ECOWERF / Kennisgeving van het verslag van de vergadering van  
    de raad van bestuur d.d. 15.09.2010. 
 
7* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     het directiecomité d.d. 22.09.2010 en d.d. 13.10.2010. 
 
8* IGO LEUVEN / aanduiding van een afgevaardigde en bepaling van  
     zijn / haar mandaat op de algemene vergadering d.d. 16.12.2010 +  
     goedkeuring agenda.  
 
9* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien  
     van een kosteloze grondafstand als gevolg van de nieuwe  
     verkavelingsaanvraag met nummer 38/10 ingediend door  
     Meylemans consoorten, p/a Meylemans Paul, Willekenslaan 80 te  
     3130 Begijnendijk, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk,  
     Willekenslaan ZN, en met als kadastrale omschrijving (afd. 2)  
     sectie B nr. 488 N, (afd.2) sectie B nr 488 C, (afd.2) sectie B nr.  
     489 N. 
 
10* Goedkeuring belastingen dienstjaar 2011 
a) leegstaande gebouwen en woningen; 
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. 
 

11* Goedkeuring begroting 2011 vzw De Tumkens 
 
      12* Goedkeuring retributie op de inzameling van steenafval op het containerpark. 
 
      13* Goedkeuring retributie op boomstronken op het containerpark. 
 
      14* Goedkeuring retributie voor het drukken en bedelen van folders en aanrekenen van kopijen. 
 
      15* VZW De Begijn – Muziekschool / Goedkeuring toelage voor het dienstjaar 2011. 
 
      16* OCMW / Kennisneming budget 2011. 
 
      17* OCMW / Kennisneming meerjarenplanning 2011-2013. 
 
      18* Rechtspositieregeling /Goedkeuring aanpassing artikel 19 § 1 selectieprocedure 
 
      19* Vacantverklaring van volgende voltijdse betrekkingen in statutair verband : 

- via aanwerving : 1 financieel beheer 
- via aanwerving/bevordering : 1 afdelingshoofd ruimte A1a-A3a 

      1 stafmedewerker beleidsvoering A1a-A3a 
 -    via bevordering : 1 afdelingshoofd ondersteuning A1a-A3a 
            1 afdelingshoofd vrije tijd A1a-A3a 

 
      20* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies kerkhof. 
 
      21* Beslissing onderhandse verkoop perceel grond gelegen 3130 Begijnendijk (Betekom) naast 
            de woning Raystraat 70, afdeling sectie C, nummer 81/02A en dit volgens schattingsverslag. 
 
      22* Goedkeuring Masterplan centrum Begijnendijk. 
 
      Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 29 november 2010. 
 

Op bevel: 
      De secretaris      De Voorzitter, 
      Goriëns Sonia.      Van Vlasselaer Jos. 
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