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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 18 
februari 2013 om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

DAGORDE: 
Ondersteuning/ secretariaat 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergaderingen d.d. 20.12.2012 en  
     02.01.2013. 
 
2* Kennisgeving geldig verklaring van de verkiezing van de leden van  
    de politieraad. 
 
3* ECOWERF / Kennisgeving van de verslagen van de algemene en  
    de bijzondere algemene vergadering d.d. 21.11.2012 en van de raad  
    van bestuur d.d. 19.12.2012. 
 
4* VMW / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van het  
     Provinciaal Comité d.d. 12.12.2012 en van het Sector Comité d.d.  
     27.11.2012. 
 
5* INTERGAS / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen 
     van het directiecomité van 29.02.2012, 28.03.2012, 26.09.2012 en  
     van de vergaderingen van de raad van bestuur d.d. 14.03.2012 en  
     18.04.2012. 
 
6* RIOBRA/ Kennisgeving van de notulen van de vergadering van  
     de raad van bestuur d.d. 17.12.2012 en van de vergadering van het  
     directiecomité d.d. 03.12.2012, 14 en 18.01.2013. 
 
Ondersteuning / personeel 
 
7* Goedkeuring aanpassingen rechtspositieregeling voor het  
     gemeentepersoneel. 
 
8* Goedkeuring aanpassingen arbeidsreglement voor het  
     gemeentepersoneel. 
 
9* Goedkeuring deontologische code gemeentepersoneel. 
 
10* Vervanging van financieel beheerder tijdens afwezigheden wegens  
       ziekte of verlof. 
 
11* Vaststelling van het contingent van de jobstudenten voor het 
      dienstjaar 2013. 
 
Ondersteuning / burgerzaken 
 
12* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessie op 
      de gemeentelijke begraafplaats. 
 
 
 
 

 



Ruimte  
 

   13*Goedkeuring bijzonder bestek voor samenaankoop elektriciteit / gemeente Lubbeek. 
 
14* Toekenning exclusiviteit en samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde diensten (openbare werken) aan  
       Interleuven. 

 
15* Toekenning exclusiviteit en samenwerkingsovereenkomst voor bepaalde diensten (milieu) aan Interleuven. 

 
16* Herinrichting dorpskern deelgemeente Begijnendijk – goedkeuring  samenwerkingsovereenkomst tussen de  
       nv  Aquafin, Infrax (Riobra), Grondmij en de gemeente Begijnendijk  
 
17* Begijnendijk centrum wegeniswerken ism Aquafin en Infrax, – erelonen ontwerper, goedkeuring  
       gunning en lastvoorwaarden 
 
18* Goedkeuring eindafrekening /Stapelplaats loods afvoer en overname grondoverschotten van werken aan  
       voetpaden. 
 

19*Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nummer 5 van de atlas der buurtwegen van  
      Begijnendijk Puttestraat. 
 
20* Vaststelling van het ontwerp van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor het overwelven  
       van grachten, beken en waterlopen. 

 
Beleid 
 

21* Oprichting van een algemene gemeenteraadscommissie. 
 
22* Vaststelling presentiegeld van de raadsleden en de voorzitter van de gemeenteraad. 
 
23* Goedkeuring huishoudelijk reglement gemeenteraad. 
 
24* Goedkeuring deontologische code gemeenteraad. 
 
Financiën 
 
25* Kennisgeving collegebeslissingen d.d.17 en 31.12.2012 houdende interne kredietaanpassingen.  
 
26* Kennisgeving schrijven d.d. 30.01.2013 van het agentschap voor binnenlands Bestuur, afdeling  

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

 
27* Kerkfabriek St. Laurentius / advies jaarrekening 2012. 
 
28* Goedkeuring bepaling van het begrip dagelijks bestuur. 
 
29* Kennisneming OCMW budget 2013. 
 
30* Vaststelling  politiedotatie 2013. 
 
31* VZW De Begijn – Muziekschool / Goedkeuring toelage voor het dienstjaar 2013. 
 
32* Goedkeuring rekening 2012 van de VZW De Tumkens. 
 
33* a) Intrekking gemeenteraadsbeslissing van 20 december 2012 houdende goedkeuring begroting  VZW  



             de Tumkens dienstjaar 2013 : 
    b) Goedkeuring begroting 2013 van de VZW De Tumkens te Begijnendijk. 
 

34* Goedkeuring : a) meerjarenplanning 2013 -2015 
                              b) gemeentebudget 2013 
 
AANGEVRAAGDE PUNTEN VAN LEEF 
 
35*  Bespreking spreekrecht voor burgers 
 
36* Bespreking voorbeeldresolutie Fair Trade Gemeente. 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 8 februari 2013. 
 
Op bevel: 
De Secretaris                                                    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                 Spiessens Peter 

 


