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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. 
 
BIJKOMENDE DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR LEEF RAADSLID 
STEVEN VERMEULEN: 
 
INBRAKENPLAAG / Infovragen  
 
1) Kan u een stand van zaken geven wat betreft het aantal inbraken in 2013 in  
    de gemeente Begijnendijk ? 
2) Kan het College meer inzicht verschaffen in de maatregelen die reeds werden  
    genomen om de toename van het aantal inbraken in te dijken en de  
    eventuele successen die reeds werden geboekt door de politie. 
3) Welke andere maatregelen zal de gemeente nog nemen om de toename van  
    het aantal woninginbraken in te dijken. 
 
Initiatieven : Voorstel van beslissing 
 
1) De gemeente gaat over tot de organisatie van informatieavond rond  
      inbraakpreventie op korte termijn – De organisatie is een samenwerking  
      tussen de gemeente en de lokale politiezone 
2) Op de dag van de nieuwe inwoners wordt aan nieuwe inwoners informatie  

meegegeven over de lokale politie in het algemeen en over diefstal en 
inbraakpreventie in het bijzonder. 

3) Begijnendijk neemt het initiatief tot de oprichting van een 
buurtinformatienetwerk (BIN). Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een 
samenwerking tussen de buurtbewoners en de lokale politie die een 
informatie-uitwisseling in een verwittigingssysteem vastlegt. 

 
 
 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 16 oktober 2013. 
 
Op bevel: 
De secretaris                                                    De Voorzitter, 
Goriëns Sonia.                                                 Spiessens Peter 
 


