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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 
inieder 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 25 
november 2013 om 20 uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, 
Kerkplein 5. 

 
BIJKOMENDE DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR VOLGENDE 
RAADSLEDEN BART SOREE, ANNELEEN SCHELLENS, BART 
DISCART, MARTINE DIERCKX, ROGER VERDUYCKT, BERT 
CEULEMANS, MAGGIE THIELEMANS, LISETTE VERBEECK, 
LIESBET VAN DYCK EN STEVEN VERMEULEN: 

 
“De fracties Samen.be, NVA en Leef vragen de oprichting van een 
gemeenteraadscommissie met als doel de bespreking van de nieuwe 
voorstellen voor de inrichting van de dorpskernen en het AC, alsook 
het bespreken van de beleidsprioriteiten voor de komende jaren. 
Deze punten zullen het mogelijk maken om de meerjarenplanning op 
te stellen.” 
 
BIJKOMENDE DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR VOLGENDE 
RAADSLEDEN ROGER VERDUYCKT, BERT CEULEMANS, 
MAGGIE THIELEMANS, LISETTE VERBEECK EN LIESBET VAN 
DYCK: 

 
1* Vraag om inlichtingen over de GAS boetes: Gas boetes komen 
regelmatig in het nieuws.  
Op de gemeenteraad van 21 februari 2008 hebben we een 
reglement op de bemiddeling van GAS boetes goedgekeurd. (z.o.z) 
Vragen: 
Voor welke inbreuken kan er een GAS boetes worden uitgeschreven 
in Begijnendijk? 
Zijn deze identiek aan de GAS boetes van de andere gemeenten in 
de BRT politiezone?  
Wie bepaalt welke inbreuken beboet zullen worden? 
 

2* Vraag om het aanstellen van een technicus om de lichtpollutie in 
de Klimroos op te lossen.  
Dag en nacht,  7dagen op 7, brandt er licht in een aantal lokalen van 
de klimroos. Dit is een verkwisting aan energie met onnodig dure 
energierekeningen tot gevolg. 
Vraag om het grondig laten nakijken van het domotica systeem zodat 
het licht alleen nog brandt als het nodig is. 

 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 21 november 2013  
 
Op bevel: 
De secretaris wnd.,                                                  De Voorzitter, 
Huybrechts Rita                                                       Spiessens Peter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
Uittreksel uit de gemeenteraad van 21 februari 2008 
 
23* GOEDKEURING REGLEMENT OP DE BEMIDDELING IN HET KADER VAN DE 
GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIVE SANCTIES + GOEDKEURING 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST INZAKE TERBESCHIKKINGSTELLING BEMIDDELAAR 
GAS 
De gemeenteraad besluit met 9 MGB ja stemmen, 1 Leef ja stem, 1 Vlaams Belang ja stem en 9 
Samen.be ja stemmen: 
Artikel 1 
De samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven en de gemeente Begijnendijk, gevoegd als bijlage 
en maakt integraal deel uit van deze beslissing, goed te keuren. 
Artikel 2 
De Burgemeester en de gemeentesecretaris worden gemachtigd om deze overeenkomst af te sluiten en te 
ondertekenen. 
Artikel 3 
Het reglement op de bemiddeling in het kader van de gemeentelijke administratieve geldboetes goed te 
keuren als volgt: 
ALGEMENE BEPALINGEN 
Art. 1 - Dit reglement is van toepassing op de bemiddelingen bedoeld in artikel 119 ter van de 
nieuwe gemeentewet. 
Art. 2 - De sanctionerend ambtenaar is verplicht een bemiddelingsprocedure op te starten voor 
het opleggen van een administratieve geldboete aan minderjarigen die de volle leeftijd 
van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten. 
Art. 3 – De sanctionerend ambtenaar kan in alle gevallen waarin hij dit nuttig acht een 
bemiddelingsprocedure voorstellen vooraleer hij een administratieve boete oplegt. 
DE BEMIDDELING 
Art. 4 – Voor de bemiddeling kan de sanctionerend ambtenaar beroep doen op mevrouw 
Hilde Vanosmael, bemiddelaar voor het gerechtelijk arrondissement Leuven. 
Art. 5 – Het verloop van de bemiddelingsprocedure wordt gecoördineerd door de 
sanctionerend ambtenaar. 
PRINCIPES VAN DE BEMIDDELING 
Art. 6 – Voor elke bemiddeling gelden volgende beginselen: 
- vrijwilligheid van deelname aan de bemiddeling; 
- vertrouwelijkheid van de opdracht van de bemiddelaar; 
- onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bemiddelaar. 
Art. 7 – De bemiddelaar tracht de betrokkenen (dader en slachtoffer) te bewegen tot een 
herstel of vergoeding van de schade in de meest brede betekenis van het woord. 
DE PROCEDURE 
Art. 8 – Als er door de sanctionerend ambtenaar een bemiddeling wordt aangeboden aan de 
dader wordt daarvan melding gemaakt in de aangetekende brief waarmee de 
procedure in het kader van de gemeentelijke administratieve geldboete wordt 
opgestart en dewelke gericht is aan de dader. 
Art. 9 – De bemiddelaar wordt door de sanctionerend ambtenaar op de hoogte gebracht van de 
relevante feiten van de zaak. 
Elk bemiddelingsaanbod gaat gepaard met voldoende informatie over wat bemiddeling 
is, hoe zij verloopt, wat van de betrokkenen verwacht wordt en welke hun rechten en 
plichten zijn. 
Art. 10 – Wanneer een akkoord over het herstel van de schade wordt bereikt, wordt dit door 
de bemiddelaar schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar. 
Indien een akkoord onmogelijk blijkt, wordt de bemiddelingsprocedure stopgezet. 
Dit wordt eveneens schriftelijk meegedeeld aan de sanctionerend ambtenaar. 
OPLEGGEN VAN DE SANCTIE 
Art. 11 – De sanctionerend ambtenaar houdt bij het opleggen van de administratieve geldboete rekening met de 
resultaten van de bemiddeling 
 
 


