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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 
maart 2013 om 20.30 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 
 

DAGORDE: 
 

Ondersteuning / secretariaat 
 
 1*Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 18.02.2013. 

•  
2*Kennisgeving geldig verklaring van de verkiezing van de leden  

      van de raad voor maatschappelijk welzijn van Begijnendijk. 
 
2 3*Kennisgeving bevoegdheden college van burgemeester en schepenen. 
 
4*Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op de  
   gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
5*Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 4.3.2013 houdende ERSV -   
   ERKEND REGIONAAL SAMENWERKINGSVERBAND  
   VLAAMS-BRABANT. Aanduiding van een vertegenwoordiger  
   voor de algemene vergadering 18.03.2013. 
 
6*Bekrachtiging collegebeslissing 11.03.2012 houdende aanstelling  
    afgevaardigde ECOWERF  
 
7*Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 11.03.2013 houdende De  
    Watergroep 
- aanduiding van Cindy Hendrickx en de heer Paul Discart, 

respectievelijk als effectieve en plaatsvervangende  
vertegenwoordiger, voor de algemene vergadering  

- aanduiding van Magda Schepers als vertegenwoordiger in het   
      provinciale comité en het sectorcomité. 

 
8*PWA / Aanduiding van 6 vertegenwoordigers van de gemeente  
 
9*RIOBRA 
- aanduiding volmachtdragers en bepalingen van het mandaat op  
  de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2013. 
- aanduiding van een kandidaat – bestuurder voor de raad van  
  bestuur. 
- aanduiding kandidaat lid met raadgevende stem (oppositie) 

 
10*PBE 
- Aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger en  
  plaatsvervanger op de algemene vergadering tot eind legislatuur. 

     - Aanduiding van een kandidaat – bestuurder voor de raad van 
       bestuur 
     - Sectorcomité / Aanduiding van een kandidaat – lid; 
 

 
 



11*INTERGAS 
- Aanduiding van twee (2) volmachtdragers en bepalingen van hun mandaat op de buitengewone 
   algemene vergadering op 29 maart 2013 

     - Aanduiding kandidaat – bestuurder voor de raad van bestuur 
     - Aanduiding kandidaat – lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur (oppositie). 
 
12*CREADIV 
      Aanduiding van een effectieve vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering tot  
      eind legislatuur. 
 
13*HOFHEIDE 

- Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepalingen van hun mandaat op de bijzondere algemene 
  vergadering op 26 maart 2013 
- Aanduiding van een kandidaat - bestuurder voor de raad van bestuur  
- Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem (oppositie).  

 
 14*IGO LEUVEN 
- Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn mandaat voor de buitengewone algemene 
  vergadering op donderdag 21 maart 2013  

     - Aanduiding van een kandidaat voor de raad van bestuur  
     - Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem (oppositie). 
 
15* INTERLEUVEN 
- Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn/haar mandaat voor de buitengewone  
algemene vergadering op 27 maart 2013  

 
16* INTERLEUVEN 
- Aanduiding van een kandidaat voor de raad van bestuur tot eind legislatuur 
- Aanduiding van een kandidaat-bestuurder met raadgevende stem (oppositie)  

 
17* INTERLEUVEN / 
Aanduiding van een vertegenwoordiger in het beheerscomité van de gemeenschappelijke 
interne preventiedienst van de intergemeentelijke dienstverlenende vereniging Interleuven. 
 
18* GEMEENTELIJKE HOLDING 
Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering. 
 
19*BELFIUS 
-    Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering. 
 
20*ETHIAS 
-    Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering kas brand. 
-    Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering kas gemeen recht. 
-    Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering kas arbeidsongevallen. 
 
21*DE LIJN 
-    Aanduiding van een afgevaardigde voor de algemene vergadering. 
 
22*DEMER EN DIJLE NV. 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
 
 
 
 
 
 



23*VOLKSWONINGBOUW 
-     Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
-     Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur (zelfde persoon als hierboven). 
 
24*SOCIAAL WONEN arro LEUVEN (vroeger SBK )  
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
 
25*VVSG 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
 
26*OVSG 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering. 
 
27*DIRECTIE INFRASTRUCTUUR DIENST WATERLOPEN 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de stuurgroep tot eind legislatuur.  
 
28*LOGO vzw (Lokaal gezondheidsoverleg) 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger op de vergadering van LOGO. 
 
29*TOERISME HAGELAND 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering (voorkeur 
     schepen van Toerisme) 
-    Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur (zelfde persoon als hierboven). 
 
30*TOERISME VLAAMS –BRABANT 
      - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering (voorkeur 
        schepen van Toerisme) 
     - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur (zelfde persoon als hierboven) 
 
31*REGIONAAL LANDSCHAP NOORD -HAGELAND 
     - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering (voorkeur schepen  
       van leefmilieu) 
     - Aanduiding van een vertegenwoordiger voor de raad van bestuur (zelfde persoon als hierboven). 
 
32* Tumkens 
 
33* BIB / Beheersorgaan  
 
34* ROAS (regionaal overleg van ouderenadviesraad) 
 
Ondersteuning / personeel 
 
35*Goedkeuring vaststelling begrip dagelijks personeelsbeheer. 
 
Beleid 
 
36*Kennisgeving collegebeslissing d.d. 11.03.2013 betreffende samenwerkingsovereenkomst OCMW –  
     gemeente. 
 
37*Onderwijs / De Klimroos en De Puzzel :Principebeslissing tot het vervangen van de huidige          
   schoolraad  
 
38*Spreekrecht voor burgers 
 
 
 



Ruimte 
 
39* Goedkeuring definitieve vaststelling van het ontwerp van het gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan  
      Begijnendijk centrum. 
 
Ruimte/ economie 
 
40* Goedkeuring marktreglement 
 
Financiën 
 
41* Goedkeuring aanpassingen belastingsreglement administratieve stukken / rijbewijzen 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 12 maart 2013. 
 
Op bevel: 
De Secretaris                                                    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                 Spiessens Peter 
 


