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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 25e augustus 2011, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 30.06.2011. 
 
2* VMW/Kennisgeving van de notulen van de algemene vergadering  
     d.d. 17.06.2011, van de notulen van de vergadering van het  
     provinciaal comité d.d. 23.06.2011 en van het jaarverslag 2010. 
 
3* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van de  
     raad van bestuur d.d. 18.04.2011 en van de notulen van de  
     jaarvergadering d.d. 24.06.2011 + jaarverslag 2010. 
 
4* Creadiv / Kennisgeving van de notulen van de algemene  
    vergadering d.d. 10.06.2011 en jaarverslag 2010. 
 
5* PBE / Kennisgeving van de notulen van de jaarvergadering d.d.  
    27.05.2011. 
 
6* Intergas / Kennisgeving van de notulen van de jaarvergadering  
     d.d. 10.06.2011. 
 
7* Ecowerf / Kennisgeving van het verslag van de raad van bestuur  
    d.d. 18.05.2011. 
 
8* Interleuven / Kennisgeving van het verslag van de raad van  
     bestuur d.d. 25.05.2011 en 22.06.2011 en van de algemene  
     vergadering d.d. 22.06.2011. 
 
9* Volkswoningbouw /  
    - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene  
       vergadering vanaf heden tot eind legislatuur. 

- Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van  
   bestuur vanaf heden tot eind legislatuur. 

 
10* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies  
     kerkhof. 
 
11* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 2  
     van de atlas der buurwegen van Betekom – Aarschotsesteenweg. 
 
12* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer  
      13 van de atlas der buurtwegen van Begijnendijk – Ceulstraat. 
 
13* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtwegen  
      nummers 10 en 14 van de atlas der buurtwegen van Begijnendijk  
     – Betekomsesteenweg. 
 

 



14* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand  
      als gevolg van de nieuwe verkavelingsaanvraag met nummer 20/11 ingediend door De Man – Laporte / De  
      Backer – Janssens, p/a Peeters Véronique, Sint – Niklaasberg 5/2 te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen  
      te 3130 Begijnendijk, Sleutelbaan ZN, en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B nr. 219 G2 (deel);  
      (afd.1) sectie B nr. 219 L2 (deel), (afd. 1) sectie B nr. 219 M2 (deel/. 
 
15* Mobiliteitsbeleid /Goedkeuring koepelmodule 3 met modules 11 en 17. 
 
16* Goedkeuring beheersovereenkomst gemeente – OCMW. 
 
                                                                                                                                                                                            

B E S L O T  E N      Z I T T I N G 
 

 17* Kennisgeving PV van de selectieprocedures mbt: 
- afdelingshoofd vrije tijd 
- financieel beheerder 
- afdelingshoofd ruimte 
 

18* Kennisneming brief van de geslaagde kandidate afdelingshoofd ruimte betreffende afzien betrekking. 
 

19* Beslissing inzake dubbellopen financieel beheerder van de gemeente Begijnendijk en huidige gewestelijke  
ontvanger. (Voorstel : de huidige gewestelijke ontvanger wordt vanaf 01.10.2011 aangesteld als ‘adviseur’ voor de nog aan te 
duiden financieel beheerder van de gemeente voor een periode van één of twee maanden).  

 
20* Aanstelling op proef van een voltijds afdelingshoofd vrije tijd in statutair verband. 

 
21* Aanstelling op proef van een voltijds financiële beheerder. 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, 17 augustus 2011. 
 
Op bevel: 
De secretaris De Voorzitter, 
Goriëns Sonia. Van Vlasselaer Jos. 
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