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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 21 oktober 
2013 om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 
 
DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR LEEF RAADSLID STEVEN 
VERMEULEN: 
 
1* Vraagstelling rond de voorbeeldfunctie van gemeenten: 

1) VOORSTEL GSM – gebruik 
1.De gemeente neemt het initiatief om haar mobilofoniecontract te  
   herbekijken en neemt stappen om in zee te gaan met Ello Mobile als  
   provider 
2.Het CBS geeft minstens jaarlijks informatie over haar GSM – contracten  
   en de wijze van gunning. 
3. Indien medewerkers van de gemeente de beschikking krijgen over een  
   GSM, wordt de FAIRPHONE meegenomen als valabel alternatief. 
 

2) VOORSTEL ROND ETHISCH BANKIEREN 
1.De schepen van financiën en de financieel beheerder krijgen de  
  opdracht om contact te leggen met Triodos Bank om bijkomend  
  geïnformeerd te worden over de manier van werken van deze duurzame  
   bank. 
2.De gemeente beslist om een deel van haar middelen, met een  
   minimum van € 250 000 te plaatsen op een spaarrekening bij Triodos  
   bank en hierover actief te communiceren. 

 
2* Voorstel rond beperking van gemeentelijke publiciteit voor  
     verkiezingspropaganda. 

1. De gemeenteraad neemt de beslissing om dit initiatief nog in 2013 ter  
    bespreking mee te nemen in een gemeenteraadscommissie. 
2.De gemeenteraad beslist nu reeds om politieke partijen een forum te  
   geven rond inhoudelijke thema’s in het infoblad van de gemeente.  
   De gemeenteraad beslist nu reeds dat politieke partijen in de maanden  
   voor de gemeenteraadsverkiezingen ruimte zullen krijgen om zich voor  
   te stellen in het gemeentelijk infoblad. 

 
DAGORDE: 

 
Ondersteuning/ Secretariaat/ Burgerzaken 

 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 23.09.2013. 
 
2* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van de raad   
    van bestuur d.d. 26.08.2013. 
 
3* De Watergroep/ Kennisgeving van de notulen van het provinciaal comité  
    d.d. 30.04.2013, 19.06.2013 en 17.09.2013. 
 
4* Riobra / Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn / haar 

       mandaat op de buitengewone algemene vergadering op 6 december 2013. 
 

5* IGO / Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn / haar  
    mandaat op de bijzondere algemene vergadering op 20 december 2013. 
 
6* EcoWerf / Aanduiding van een vertegenwoordiger en bepaling van zijn /  
    haar mandaat op de bijzondere algemene vergadering op 20 november  
    2013. 
 
7* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op de  
   gemeentelijke begraafplaatsen. 
 
8* Bekrachtiging collegebeslissing d.d. 30.09.2013 inzake goedkeuring  
    bijvoegsel 2 (nero) aan de huurovereenkomst 16MRS tussen de gemeente  
    Begijnendijk en Belgacom NV. 
 



 
Ruimte / Ruimtelijke Ordening/ Milieu / Technisch Bureau 
 
9* Goedkeuring participatietraject. 
 
10* Sneltoets en vernieuwing / verbreding – verdieping / actualisering mobiliteitsplan perceel 3 (verbreding / verdieping  
      mobiliteitsplan)  Goedkeuring verrekening 1– onderzoek opmaak van mobiliteitsplan. 
 
11* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de  
    nieuwe verkavelingsaanvraag met nummer 22/13 op naam van Coremans consoorten, p/a Peeters Véronique,  
    Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Raamstraat 6, en met als  
    kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B nr. 471 N2, (afd. 1) sectie B nr. 471 X2. 

 
12* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een kosteloze grondafstand als gevolg van de  
    nieuwe verkavelingsaanvraag met nummer 21/13 op naam van Jacobs-Van de Borre James & Wendy, p/a  
    Peeters Véronique, Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, voor een perceel gelegen te 3130 Begijnendijk,  
    Puttestraat 112, en met als kadastrale omschrijving (afd. 1) sectie B nr. 359 S2. 
 
13* Kennisgeving ondertekening Vlaams – Brabants Klimaatengagement. 
 
14* Beslissing samen aankoop elektriciteit en aardgas / voorstel Infrax. 
 

Vrije tijd 
 

15* Beslissing sluiting bibliotheek in Betekom vanaf 01.01.2014 voor het publiek. 
 
16* Kennisgeving statuten IGCS + aanduiding vertegenwoordigers beheerscomité IGCS  
 
Financiën 
 
17* Kennisgeving schrijven d.d. 27.09.2013 van de Gouverneur L. De Witte, houdende brandweerkosten /  
      eindafrekening bijdragen 2007 – 2011. 
 
Beleid 
 
18* Goedkeuring aanpassing schoolreglement van de gemengde gemeentelijke basisscholen. 
 

 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 11 oktober 2013  
 
Op bevel: 
 
De secretaris                                                        De Voorzitter 
 
 
 
 
Goriëns Sonia.                                            Spiessens Peter 

 


