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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 26 
augustus 2013 om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

 
DAGORDE: 

 
Ondersteuning/ Secretariaat 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 01.07.2013. 
 
2* Kennisgeving ontslag OCMW raadslid Vekemans Marcel en  
    vervanging Janssens Yana. 
 
3* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van de  
    raad van bestuur d.d. 14.06.2013, 27.05.2013 en van de  
    jaarvergadering d.d. 14.06.2013. 
 
4* Intergas / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van het  
    Directiecomité d.d. 24.06.2013 en van de raad van bestuur d.d.  
    29.03.2013 en 08.05.2013 en van de jaarvergadering d.d. 21.06.2013. 
 
5* De Watergroep / Kennisgeving van de notulen van de vergadering  
    van de raad van bestuur d.d. 14.06.2013. 
 
6* Ecowerf / Kennisgeving van de bijzondere algemene vergadering d.d.  
    19.06.2013. 
 
7* Igo Leuven / Kennisgeving van het verslag van de algemene  
   vergadering d.d. 21.06.2013. 
 
8* Interleuven / Kennisgeving van het verslag van de algemene  
    vergadering d.d. 26.06.2013. 
 
9* PBE / Kennisgeving van het jaarverslag 2012 d.d. 24.05.2013. 
 
10* Creadiv nv/ Kennisgeving van de notulen van de algemene  
    vergadering d.d. 21.06.2013. 
 
11* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op de  
   gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
12* Goedkeuring overeenkomst tussen de Belgische staat en de 
    gemeente Begijnendijk betreffende de afgifte van biometrische  
    verblijfstitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische  
    paspoorten aan Belgische burgers. 
 
13* Vacantverklaring van het ambt van directeur basisonderwijs cat.A bij  
    aanwerving. Goedkeuring benoemingsvoorwaarden. 
 
Ruimte 
 
14* Goedkeuring definitief ontwerp tot afschaffing van een gedeelte van  
    de voetweg 74 omtrent de Werchtersesteenweg op aanvraag van  
    Skrien nv. Geetsvondelstraat 15, 3120 Tremelo. 
 
15* Goedkeuring plaatselijke verbreding van de buurtweg nr. 41 van de  
    atlas der buurtwegen van Betekom – Molenweg. 
 
 
 
 
 

16* Goedkeuring aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer houdende invoering van  



      oversteekplaatsen voor voetgangers in de Tremelosesteenweg kruispunt met de Grote Baan. 
 
17* Principiële goedkeuring – oprichting van een mobiliteitsraad. 
 
18* Goedkeuring verrekening nr.1 perceel 1 (sneltoets Mobiliteitsplan). 
 
Vrije tijd 
 
19* Bibliotheek / Aanstellen van de leden van het beheersorgaan bibliotheek. 
 
Financiële dienst 
 
20* Goedkeuring jaarrekening gemeente dienstjaar 2012 + bijlagen.  
 
21* Goedkeuring budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013 + bijlagen. 
 
22* Rapportering van de financiële toestand door de financiële beheerder. 
 
23* Kennisgeving schrijven d.d. 25.06.2013 van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB), afdeling  
     Vlaams – Brabant, Diestsepoort 6 bus 1, 3000 Leuven betreffende vaststelling jaarrekening 2012 van de  
     kerkfabriek Sint Laurentius. 
 
24* Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 08.07.2013 houdende brandweerkosten eindafrekening bijdragen  
      2007 – 2011 – meerjarenplanning. 
 
25* Aanpassing reglement verkoop voor vuilzakken max. 2,20 euro. 
 
26* Kerkfabriek St. Lucia / Goedkeuring budget 2014 en akteneming meerjarenplan 2014 -2019. 
 
 
     B E S L O T E N   Z I T T I N G 
 
27* Benoeming van De heer Ooms Jurgen tot afdelingshoofd ruimte in statutair verband, met ingang van 01  
     september 2013. 
 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 16 augustus 2013. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                         De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                     Spiessens Peter 

 


