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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 
op 10 maart 2011, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE aangevraagd door volgende raadsleden Van der 
Veken Fr., Van der Borght R., Van Dyck L., Ceulemans B., 
Verduyckt R., Thielemans M., Van Esse T., Van Goolen M. 

 
1* Beslissing tot het invoeren van een algemeen rookverbod in gans  
    het gemeentehuis. 
 
2* Bespreking van de bestemming van de site “De Sleutel”. 
 
3* Beslissing tot het plaatsen van een watergreppel in betonnen  
    prefabelementen van 20 cm breed in de Gelegstraat tussen de  
    woningen met huisnummer 22 en 38, aan die zijde van de weg. 
 
4* Beslissing tot het nemen van de gepaste maatregelen om de 
     restanten van de milieuovertredingen in weekendzone “De  
     Meren” op te ruimen ten laste van de verantwoordelijk eigenaars. 
 
5* Beslissing tot organiseren van een dringende evaluatie van de  
     gemeentesecretaris conform de wettelijke bepalingen. 
A. Goedkeuring functiebeschrijving gemeentesecretaris. 
B. Goedkeuring oprichten van een bijzondere 

gemeenteraadscommissie (art.115) 
C. Voorbereiden van evaluatie van de gemeentesecretaris. 

Aanstellen van externe deskundigen in het gemeentebeleid. 
 
6* Beslissing tot het onverenigbaar verklaren van het deel uitmaken      
     van de stuurgroep voor de aanwervingen van de A -functies en  
     het zelf kandideren voor een van deze functies. 
 
7* Bespreking van de resultaten van de examens voor A -functies.  
    Voorstellen om het gemeentelijk organigram te herbekijken. 
     Beslissing om de kandidaten inzage te geven in hun verbeterde  
     examenkopijen. 
 
8* Beslissing om inwoners die geen zelfstandige activiteit uitoefenen  
     en als voertuig enkel beschikken over een bestelwagen (minder  
     dan 3,5 ton) toe te laten op het gemeentelijk containerpark. 
 
9* Bespreken plannen voor dorpskern Betekom. 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 02 maart 2011 
 
Op bevel: 
De Secretaris                                      De Voorzitter, 
Goriëns Sonia                                    Van Vlasselaer Jos. 
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