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

 
DAGORDE: 

 
Ondersteuning /Secretariaat 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20.09.2012. 
 
2* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering  
    van het directiecomité d.d.11.06.2012, d.d. 02.07.2012, d.d.  
    13.08.2012 en van de raad van bestuur d.d. 03.09.2012. 
 
3* ECOWERF / Kennisneming van het verslag van de bijzondere  
    algemene vergadering d.d. 20.06.2012 en van het verslag van de 
    vergadering van de raad van bestuur d.d. 20.06.2012. 
 
4* ECOWERF / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling  
    van zijn / haar mandaat op de algemene vergadering d.d.  
    21.11.2012. . Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 12.11.2012. 
 
5* RIOBRA / Aanduiding van een afgevaardigde en bepaling van  
    zijn / haar mandaat op de buitengewone algemene vergadering  
    d.d. 23.11.2012. 
 
6* IGS HOFHEIDE / Aanduiding van een afgevaardigde en  
    bepaling van zijn /haar mandaat op de buitengewone algemene  
    vergadering d.d. 11 december 2012. 
 
7* IGO LEUVEN / Aanduiding van een afgevaardigde en  
    bepaling van zijn / haar mandaat op de algemene vergadering  
    d.d. 20.12.2012. 
 
8* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op  
    de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
9* PERSONEEL ONDERWIJS / Aanvaarding ontslag wegens  
   oppensioenstelling van de vastbenoemde leermeester lichamelijke  
   opvoeding De Rijck Ingrid met ingang op 01.06.2012. 
 
Ruimte 
 
10* Goedkeuring definitief ontwerp tot verlegging van een gedeelte  
     van de voetweg 74 omtrent de Werchtersesteenweg op aanvraag  
     van Skrien nv., Geetsvondelstraat 15, 3120 Tremelo. 
 
11* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en  
    het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de  
    aanvraag voor een stedenbouwkundig attest met  nummer     
    5/2012 ingediend door Geysels Alfons, p/a Feyaerts  
    Benny, Pastoriestraat 31/1.1, 3128 Tremelo, een perceel gelegen  
    te 3130 Begijnendijk, Prof. Scharpélaan 197, en met als  
    kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie A nr. 203/K. 
 



 
 

12* Beslissing verlenen gratis erfdienstbaarheid en onderhandse verkoop perceel grond gelegen te 3130  
       Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan, Kadastraal gekend onder Begijnendijk, 2de afdeling sectie B, deel van het  
       nummer 211/K, groot 24,5 centiare en dit volgens schattingsverslag. 
 
13* Goedkeuring definitieve vaststelling van het ontwerp van het RUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan)  
       Betekom Centrum. 
 
14* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement  

Beurtelings verkeer op de Werchtersesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Tolhuisstraat. 
 

15* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement  
Invoeren 30 km/uur in de zijstraat van de Betekomsesteenweg naar camping De Roogaarden. 
 

16* Goedkeuring aanvullend verkeersreglement  
Invoeren 30 km/uur in de zijstraat van de Steyenhof naar de woningen 69 tot 79. 
 

17* Beslissing verkoop van schaarlift via aanbieding op de markt. 
 
Vrije tijd 
 
18* Bibliotheek / Goedkeuring verslag d.d. 18.09.2012 beheersorgaan van de POB. 
 
19* Goedkeuring – berekening en lijst subsidies (basissubsidies en werkingssubsidies) aan culturele verenigingen . 

2012 
 

20* Goedkeuring – berekening en lijst subsidies (basissubsidies, werkingssubsidies en impulssubsidies) aan  
     sportverenigingen 2012. 

 
Financiën 
 
21* Kennisgeving schrijven d.d. 17.10.2012 van het agentschap voor binnenlands Bestuur, afdeling  

Vlaams – Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven betreffende vaststelling jaarrekening 2011 van de 
kerkfabriek Sint –Laurentius. 
 

22* St. Lucia / advies jaarrekening 2011. 
 

23* St Laurentius / a) Goedkeuring budget 2013 van de kerkfabriek  
    b) Kennisneming geactualiseerd meerjarenplan 2008 -2013. 
 
24* Budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2012 . 
 
25* Goedkeuring eindrekening gemeente, opgesteld door de waarnemende financieel beheerder   
      Verbruggen Danny, voor de periode 1/7/2012 tot en met 30/09/2012. 
 
26* Goedkeuring delegatie van het budgethouderschap / provisie. 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 14 november 2012. 
Op bevel: 
De secretaris                                                    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                 Van Vlasselaer Jos. 


