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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 19 april 2012, om 20 uur in het gemeentehuis te 
BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

 
Ondersteuning /Secretariaat 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 15.03.2012. 
 
2* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de buitengewone  
     algemene vergadering d.d. 26.01.2012, van de raad van bestuur  
     d.d. 27.02.2012 en van het directiecomité d.d. 13.02.2012 . 
 
3* Intergas / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     het directiecomité d.d. 28.09.2011 en 25.01.2012 en van de raad  
     van de raad van bestuur d.d. 12.10.2011 en 08.02.2012. 
 
4* ERSV - RESOC / Kennisgeving van het verslag van de  
     vergadering d.d. 25.01.2012. 
 
5* ECOWERF / Kennisgeving van het verslag van de vergadering  
     van de raad van bestuur d.d. 14.12.2011 en van de bijzondere  
     algemene vergadering d.d. 14.12.2011. 
 
6* Demer en Dijle / Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 26.03.2012  
    houdende aanduiding van Bob Michiels, als afgevaardigde. 
 
7* Sociaal Wonen Arro Leuven / Bekrachtiging collegebeslissing d.d.  
    26.03.2012 houdende aanduiding van Jos Van Vlasselaer, als  
    Afgevaardigde. 
 
8* IGS Hofheide / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
     van zijn / haar mandaat voor de gewone algemene vergadering  
     d.d. 12.06.2012. 
 
Vrije tijd 
9* BIB / Goedkeuring verslag d.d. 06.03.2012 beheersorgaan van de  
    POB. 
 
Ruimte 
10* Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk  
   RUP Betekom centrum. 
 
11*  Goedkeuring samenwerkingsprotocol milieuhandhaving tussen  
   gemeente begijnendijk en de BRT politiezone. 
 
12* Principebeslissing gezamenlijke overheidsopdracht voor de  
    opmaak van een bermbeheerplan in de gemeente Begijnendijk met  
    de provincie Vlaams – Brabant. 
 
13* De Lijn / Bespreking drastische inkrimping van de LIJNBUS   
      160 Heist – op –den – Berg  - Begijnendijk – Aarschot. 
 
Financiën 
14* St. Laurentius kerkfabriek / advies jaarrekening 2011. 



 
 
                           Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 11 april 2012. 
 
                           Op bevel: 
                           De secretaris     De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
                           Goriëns Sonia.     Van Vlasselaer Jos. 
 


