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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 16e 
december 2010, om 19.00 u in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

 
      1* Vieringen van laureaten van de arbeid. 
        -  Dhr Ooms Herman,Albrecht Rodenbachlaan 16, 3130  
            Begijnendijk (bronzen erekenteken) 

-  Mevr. Van Rompay Ingrid, A. Bosmanslaan 17, 3130 
    Begijnendijk (zilveren erekenteken). 
 

2* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
    de raad van bestuur d.d. 20.09.2010. 
 
3* ECOWERF / Kennisgeving van de notulen van de vergadering  
    van de raad van bestuur d.d. 20.10.2010. 
 
4* Kennisgeving van het besluit d.d. 22.11.2010 van de Gouverneur,  
     Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Vlaams– Brabant  
     Philipssite 5, 3001 Leuven betreffende goedkeuring : wijziging  
     gemeentelijk belastingreglement op de leegstand van gebouwen en  
     woningen (gr 23.09.2010). 
 
5* Kennisgeving van het besluit d.d. 17.11.2010 van de Gouverneur,      
     Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Vlaams-Brabant,  
     Philipssite 5, 3001 Leuven betreffende goedkeuring mits  
     wijzigingen van de rekening van de kerkfabriek St. Lucia, 
     dienstjaar 2008. 
 
6* Bibliotheek / Goedkeuring verslagen van het beheersorgaan POB. 
 
7* Goedkeuring politieverordening inzake administratieve politie te  
    Begijnendijk n.a.v. de veldritten op de Balenberg d.d. 01.01.2011. 
 
8* Goedkeuring toetreding tot ESCO – PBE – Infrax. 
 
9* Brandweer / Goedkeuring kostenverdeling. 
 
10* Goedkeuring tarieven atletiekinfrastructuur van sportcentrum  
      De Tumkens. 
 
11* Goedkeuring gemeentelijke dotatie aan het BRT politiebudget 
     dienstjaar 2011.  
 
12* Goedkeuring van het gemeentebudget 2011 en bijlagen. 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, 8 december 2010. 
 
Op bevel: 
 
De Secretaris    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.    Van Vlasselaer Jos. 
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