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

 
DAGORDE: 

Ondersteuning /Secretariaat 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 22.11.2012. 
 
2* RIOBRA / Kennisgeving van de notulen van de vergadering  
    van het directiecomité d.d.17.09.2012, d.d. 08.10.2012, d.d.  
    12.11.2012 en van de raad van bestuur d.d. 24.09.2012 en d.d.  
    22.10.2012. 
 
3* ECOWERF / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
    de raad van bestuur d.d. 19.09.2012. 
 
4* Goedkeuring politieverordening betreffende administratieve politie  
     te Begijnendijk n.a.v. de veldritten op de Balenberg d.d. 01.01.2013. 
 
5* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op  
    de gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
Ruimte  
 
6* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en  
    het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de  
    aanvraag voor wijziging van een vergunde verkaveling met nummer  
    31/12 ingediend door Heyman – De Rijck Stephan &  Nicole,  
    Molenweg 40 te 3130 Begijnendijk, een perceel gelegen  
    te 3130 Begijnendijk, Molenweg 40  en met als  
    kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie B nr. 372 F2 (deel), (afd. 2)  
    sectie B nr. 372 H2 (deel) 
 
7* Beslissing verkoop Benatti kraan 1993 via aanbieding op de markt. 
 
8* Goedkeuring subsidiereglement afkoppeling / Infrax 
 
Financiën  
 
9* Beslissing tot verlenging contract met brouwerij Haacht inzake  
     cafetaria  
 
10* Goedkeuring begroting 2013 van de VZW De Tumkens. 
 
11* Goedkeuring twee voorlopige twaalfden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12* Goedkeuring belastingen 2013:  
 

1)-Opcentiemen op de onroerende voorheffing 
2) aanvullende belasting op de personenbelasting 
3) gemeentelijke belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen 
4) tweede verblijven 
5) kampeerterreinen 
6) animeermeisjes – en jongens 
7) begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke  
   overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium van personen niet  
   ingeschreven in de gemeente 
8) concessies kerkhof en bijzetting in columbarium 
9) reclameborden 
10) standplaatsen voor frituur uitbating op openbaar domein 
11) chalets of daarmee gelijkgestelde caravans opgesteld op een kampeerterrein of kampeerverblijfpark 
12) afleveren van bouw – en milieuvergunningen 
13) afleveren van identiteitskaarten, verblijfsvergunningen, trouwboekjes, reispassen, aanplakbiljetten en 
dossierkosten 
14) op de huis aan huisbedeling van drukwerken met een handelskarakter 
15) retributie op de inzameling van pmd op het containerpark 
16) standplaats op de markten 
17) verschillende bedragen op kermisstanden 
18) verschillende bedragen op kramen, barakken, frituren, gebakkramen, bloem – en fruitkramen en dergeljke 
op private grond 
19) sluikstorten 
20) voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (taxi) 
21) retributie privaat gebruik openbaar domein voor nutsvoorzieningen 2013 – 2016 
22) retributiereglement composteerbare zakken 
23) retributiereglement verkoop compostvaten en compostbakken 
24) retributie voor het drukken en bedelen van folders en aanrekenen van kopijen 
25) retributie verkoop keukenafvalbakjes en zakken 
 
 

Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 12 december 2012. 
 
Op bevel: 
 
De secretaris                                                         De Voorzitter, 
 

 

 

 

Goriëns Sonia.                                                    Van Vlasselaer Jos 


