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

DAGORDE: 
 
Ondersteuning 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 27.05.2013. 

 
2* Ecowerf / Kennisgeving van het verslag van de bijzondere  
     algemene vergadering d.d. 20.03.2013. 
 
3* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van de  
    Raad van bestuur d.d. 29 maart, 29 april en 8 mei 2013 en van het  
    directiecomité d.d. 08, 10, 17, 24 april 2013 en 3,13 en 21 mei 2013.  
 
4* DE LIJN / Aanduiding plaatsvervanger voor de algemene vergadering  
    (voorstel raadslid Bart Willems). 
 
5* GEMEENTELIJKE HOLDING/ bekrachtiging collegebeslissing d.d.  
    17.06.2013 houdende aanduiding van Bob Michiels, als afgevaardigde 
     voor de algemene vergadering op 26.06.2013. 
 
6* IGO Leuven/ bekrachtiging collegebeslissing d.d. 17 juni 2013  
    houdende aanduiding van Magda Schepers als afgevaardigde voor de  
    algemene vergadering op 21.06.2013.,  
 
7* Goedkeuring wijziging personeelsformatie. 
 
8* Goedkeuring aanpassingen rechtspositieregeling. 
 
Beleid 
 
9* Kennisgeving samenstelling van het LOK (lokaal overleg  
    kinderopvang). 
 
10* Onderwijs / Beslissing aanwending lestijdenpakket GBS de Puzzel  
    en GBS de Klimroos. 
 
11* Onderwijs / Vastlegging van de facultatieve vakantiedagen GBS de  
    Puzzel en GBS de Klimroos voor het schooljaar 2013 – 2014. 
 
12* Goedkeuring gewijzigde gecoördineerde overeenkomst "Realisatie  
    Masterplan: Ontwerpen en bouwen van een AC - ontwikkelen van een 
    woon/handelszone en het ontwerp en aanleg van pleinen in het kader  
    van de centrumontwikkeling Begijnendijk" en beslissing tot aanvang  
    van deel 2 - de bouwfase. 
 
13* Goedkeuring samenwerkingsmodel en beheersovereenkomst  
     gemeente -OCMW. 
 
Ruimte 
 
14* Voorlopige goedkeuring nieuwe rooilijnen in functie van de  
    gedeeltelijke verplaatsing van de buurtweg 43 en principiële  
    goedkeuring van de gedeeltelijke verplaatsing van buurtweg 43. 
 
15* Herklassering van waterlopen van derde naar tweede categorie. 
 
16* Goedkeuring verlenging samenwerkingsovereenkomst met  
      Interleuven met betrekking tot een exclusief dienstenpakket inzake  
      milieuhandhaving. 
 
 



 
 
 

 
 

17* Goedkeuring definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als  
      gevolg van de nieuwe verkavelingsaanvraag met nummer 12/13 ingediend door Nijs Juul en konsoorten, p/a  
      Peeters Véronique, Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk,  
     Moorsemsestraat 242, en met als kadastrale omschrijving (afd.2) sectie A nr. 161 C, (afd. 2) sectie B nr.687. 
 
18* Renovatie asfaltwegen 2011 (uitvoering 2012) – Goedkeuring verrekening 5: bijwerken renovatie Processieweg. 
 
Financiën 
 
19* Kerkfabriek St. Laurentius / Goedkeuring budget 2014 en akteneming meerjarenplan 2014 -2019. 
 
20* Kennisgeving schrijven d.d. 24.05.2013 van het agentschap voor binnenlands Bestuur, afdeling  
      Vlaams – Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven betreffende goedkeuring OCMW – rekening 2011.  
 
21* Kennisgeving schrijven d.d. 17.06.2013 van het agentschap voor binnenlands Bestuur, afdeling  
     Vlaams – Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven betreffende definitieve vaststelling eindrekening per  
     30.07.2012 van de heer Vincent Mahieu. 
 
22* Motie i.v.m. de financiële toestand van de 13 centrumgemeenten. (dit is een vraag van de gemeente Lennik, kleine  
      gemeente, en houdt in dat kleine gemeenten het moeten stellen met weinig toelage van het Vlaams  
      gemeentefonds). 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de  21 juni 2013. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                         De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                Spiessens Peter 
 


