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

 
DAGORDE: 

 
Ondersteuning /Secretariaat 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 26.07.2012. 
 
2* VMW/ Kennisgeving van de notulen van de algemene  
     vergadering d.d. 15.06.2012. 
 
3* RIOBRA /Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
    de raad van bestuur en van de jaarvergadering d.d. 22.06.2012. 
 
4* CREADIV / Kennisgeving van de notulen van de algemene     
    vergadering (jaarverslag 2011) d.d. 08.06.2012. 
 
5* INTERLEUVEN / Kennisgeving van de notulen van de  
    algemene vergadering d.d. 27.06.2012. 
 
6* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies  
     op de gemeentelijke begraafplaatsen.  
 
7* Kennisname van het toezicht van de provinciegouverneur voor  
     het Vlaams Ministerie van Bestuurszaken, Agentschap voor  
     Binnenlands Bestuur, betreffende gedeelte schorsing van de  
     gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.05.2012 en OCMW –  
     raadsbeslissing d.d. 20.06.2012 / wijziging van artikel 243 van de  
     rechtspositieregeling. 
 
Ruimte 
 
8* Principebeslissing tot verlegging van een gedeelte van de voetweg  
     74 omtrent de Werchtersesteenweg op aanvraag van  Skrien nv,  
     Geetsvondelstraat 15, 3120 Tremelo. 
 
9* Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van  
      het gebruik van de openbare weg houdende nieuwe  
      verkeersregelingen Tremelosesteenweg te Begijnendijk n.a.v.  
      inhaalverbod. 
 
10* Voorlopige vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijk  
      ruimtelijk uitvoeringsplan Begijnendijk centrum. 
 
Beleid 
 
11* Onderwijs GBS De Klimroos/ Goedkeuring aanwending lestijden- 
      pakket  schooljaar 2012 – 2013, extra 7 tivoli – uren voor  
      ondersteuning. 
 
12* Goedkeuring startnota interne controle. 
 
 



 
 

Financiën 

 

13* Goedkeuring eindrekening gemeente, opgesteld door de vorige financieel beheerder Vincent Mahieu,  
       voor de periode 1/1/2012 tot en met 30/06/2012. 
 

      B e s l o t e n    z i t t i n g 
 

Ondersteuning / Personeel 

 
     14* PERSONEEL /Aanvaarding ontslag wegens oppensioenstelling van de vastbenoemde directeur Louis  
            Paul  Van den Broeck met ingang op 01.09.2012. 

 
     15* Benoeming van De Heer Vissenaekens Alex, tot afdelingshoofd vrije tijd in statutair verband, met  
           ingang van 01 september 2012. 

 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 12 september  2012. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                         De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                      Van Vlasselaer Jos. 

  


