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

 
DAGORDE /AANGEVRAAGDE PUNTEN VAN DE FRACTIE LEEF 
 
1* Vraag tot herziening van de retributie op nieuwe rijbewijzen. 
 
2* Vragen en voorstellen rond toegankelijkheid van gemeentediensten. 
 
DAGORDE 
 
Ondersteuning 
 
3* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 20.03.2013. 

 
4* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergadering van de  
     raad van bestuur d.d. 18.03.2013 en van het directiecomité d.d.04, 
     08 en 25 februari 2013. 
 
5* Ecowerf / Kennisgeving van het verslag van de vergadering van  
    de raad van bestuur d.d. 16.01.2013 en 20.02.2013. 
 
6* Intergemeentelijke preventiedienst PAD (preventiedienst alcohol  
    en druggebruik) BRT / Aanduiding gemeentelijke afgevaardigde  
    in het beheerscomité -voorstel Mario Verbeeck en vervanger Bob Michiels. 
 
7* TRAP (Toeristisch Recreatief ActiePlatform / Aanduiding van een  
    gemeentelijke afgevaardigde – voorstel Bart Willems. 
 
Ondersteuning / burgerzaken 
 
8* Goedkeuring reglement op de begraafplaatsen. 
 
9* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessie op 

      de gemeentelijke begraafplaats. 
 
Ruimte 
  
10* Goedkeuring wijziging bestekvoorwaarden samengevoegde  
     aankoop van elektriciteit / Lubbeek. 
 
11* Basisschool De Puzzel /Uitvoering van energiediensten (ESCO) –  
    gunning dakisolatie + prefinanciering door de PBE CVBA. 
 
12* GECORO / hernieuwing – benoeming nieuwe ledenlijst. 
 
13* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een  
     kosteloze grondafstand ter hoogte van de Pastoor Pitetlaan zn voor een 
     aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot het bouwen van een  
     appartementsbouw met handel met nummer 09/2013 ingediend door  
     Skrien Invest nv/ Van Passel Kris, met als adres, Geetsvondelstraat 15, 
      3120 Tremelo. 
 
 



14* Beslissing aankoop van containerklassen 'Klimroos'Betekom – Goedkeuring gunningswijze +  
       lastvoorwaarden. 
 
   15* Baalsesteenweg / Beslissing aankoop perceel grond volgens schattingsverslag. 
 
Ruimte / Milieu 
 
16* Goedkeuring gemeentelijke subsidie voor herbruikbare luiers. 
 
Vrije tijd 
 
17* Erkenning jeugdraad, sportraad en cultuurraad. 
 
18* Beslissing toetreding Intergemeentelijke Culturele Samenwerking. 
 
Beleid 
 
19* Vacantverklaring van het ambt van directeur basisonderwijs cat. A/ bij aanwerving. Goedkeuring  
    benoemingsvoorwaarden. 
 
20* Vaststellen datum voor bezoek door raadsleden aan de gemeentelijke diensten en lokalen. 
 
Financiële 
 
21* Goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van renteloze leningen aan verenigingen. 
 
22* Goedkeuring waarderingsregels. 
 
23* Goedkeuring aanpassing belasting huis - aan - huis reclame. 
 
24* Goedkeuring aanpassing administratieve stukken. 
 
25* Goedkeuring verhuur eigendom gelegen Pastoor Pitetlaan voor uitbaten frituur tot eind 2013. 
 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 12 april 2013. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                 Spiessens Peter 

 


