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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 23 december 
2013 om  uur in het gemeentehuis te BEGIJNENDIJK, Kerkplein 5. 

 
DAGORDE AANGEVRAAGD DOOR LEEF RAADSLID VERMEULEN S.: 

 
1* Stand van zaken rond veiligheid én opnieuw vraag tot oprichting van 
een Buurt Informatienetwerk 
  
1. Graag stand van zaken rond organisatie avond rond inbraakpreventie 
2. Leef vraagt nogmaals of er een BIN kan worden opgericht en dit naar 
aanleiding van recente mediaberichten.  In november werden er opnieuw 
inbrekers betrapt op de Mechelbaan (zie HN, van 20/11/2013.  Uit de media 
blijkt dat er in Vlaanderen allen 570  BIN's zijn en elke week komt er één bij.  
BIN's hebben een louter informatieve rol en het is een goede aanvulling en 
versterking op wat de politie zelf niet kan waarmaken (Gert Cockx, 
politievakbond). 
BIN' s hebben een  effect op het subjectieve veiligheidsgevoel. In 
economisch onzekere tijden nemen subjectieve onveiligheidsgevoelens een 
prominente plaats in.  Als je dat enkel met een politieapparaat moet 
oplossen, dan red je het niet.  Je moet de burger betrekken (prof. Brice De 
Ruyver) - Leef vraagt derhalve opnieuw de vraag tot oprichting van een 
BIN in de gemeente Begijnendijk. 
  
2* Verkeersveiligheid in de Soelstraat 
  
Als burger en inwoner van deze straat, heb ik het initiatief genomen om te 
kijken wat de mensen denken van de verkeersveiligheid in deze straat.  
Aangezien de implementatie van een mobiliteitsplan nog enige tijd op zich 
zal laten wachten, vraagt Leef dan ook dat er nu al rekening wordt gehouden 
met de vragen van de bewoners. 
Leef vraagt derhalve : 
- effectieve snelheidscontroles en verbalisering 
- het aanleggen van een gescheiden fietspad 
- duidelijke signalisaties aan de gevaarlijke punten in de straat, zijnde 
de oversteek Klein Potestraat - Zandweg; Grote Baan - Soelstraat en 
Soelstraat - Moorsemsestraat. 

 
DAGORDE: 

Ondersteuning/ Secretariaat 
 
1* Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 25.11.2013. 
 
2* Riobra / Kennisgeving van de notulen van de vergaderingen van het  
    directiecomité d.d. 07, 14 en 21 oktober 2013 en 14 november 2013 en  
    van de raad van bestuur d.d. 25 oktober 2013. 
 
3* Interleuven / Aanstelling van een afgevaardigde en bepaling van zijn / haar  
    mandaat voor de buitengewone algemene vergadering op 26.03.2014. 
 
4* Bekrachtiging collegebeslissingen betreffende grafconcessies op de  
    gemeentelijke begraafplaatsen + beslissing om geen bijkomende  
    grafkelders aan te kopen. 
 
Ruimte 
 
5* Voorlopige goedkeuring verplaatsing buurtweg 43 – zijweg van de  
    Busschotstraat. 
. 
6* Definitieve vaststelling van het tracé der wegen en het voorzien van een  
    kosteloze grondafstand ingevolge de nieuwe verkavelingsaanvraag met  
    nummer 28/13 op naam van Ilands Angelina & Van Goethem Greta, p/a  
    Peeters Véronique, Leuvensesteenweg 25 te 3200 Aarschot, voor een  
    perceel gelegen te 3130 Begijnendijk, Grote Baan 9,met als  
    kadastrale omschrijving (afd. 2) sectie C nr. 1 T (deel). 



 
7* Goedkeuring – overeenkomst realisatie sociaal woonaanbod. 
 
8* Intrekking van de GR-beslissing  dd. 24.04.2008 aangaande het gemeentelijk subsidiereglement betreffende  
    hemelwatergebruik waarvoor het Vlaamse Gewest de verleende gemeentelijke subsidie gedeeltelijk terugbetaalt .  
    Stopzetting wegens het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten  
    2008 - 2013 op 31.12.2013. 
 
9* Stopzetting  van het gemeentelijk subsidiereglement voor groendaken - gemeenteraadsbeslissing d.d. 24.04.2008 –  
    wegens het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeenten 2008 –  
    2013 op 31.12.2013. 
 
10* Stopzetting  van het gemeentelijk subsidiereglement betreffende infiltratievoorzieningen - gemeenteraadsbeslissing  
    d.d. 24.04.2008 - Stopzetting wegens het aflopen van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest  
    en de gemeenten 2008 - 2013 op 31.12.2013 
 
Beleid 
 
11* Onderwijs /Aanpassing arbeidsreglement. 
 
12* Akkoord al dan niet ontvangen van een digitale dagorde vanaf 01.01.2014. 
 
Vrije tijd 

 
13* Goedkeuring statuten + kennisgeving samenstelling GRIS. 
 
14* Goedkeuring reglement nemen van kopieën door erkende verenigingen. 
 
Financiën 
 
15* Goedkeuring budgetwijziging nr. 3 dienstjaar 2013.  
 
16* OCMW / Kennisneming budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2013. 
 
17* Goedkeuring reglement mantelzorg. 
 
18* Beslissing vereffening en ontbinding van vzw De Tumkens. 
 
19* Goedkeuring gemeentelijk belastingsreglement op de leegstand van  
     gebouwen en woningen. 
 
20* Goedkeuring contant belastingreglement voor de inzameling en verwerking  
     van huishoudelijke afvalstoffen. 
 
21* Goedkeuring gemeentebelastingen en gemeenteretributies voor de looptijd  
      van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019: 

1) standplaatsen voor frituur uitbating op openbaar domein 

2) concessies kerkhof en bijzetting in columbarium 
3) kampeerterreinen 
4) afleveren van identiteitskaarten, verblijfsvergunningen, trouwboekjes, reispassen, aanplakbiljetten en  
   dossierkosten 
5) animeermeisjes – en jongens 
6) begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke  
   overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium van personen niet  
   ingeschreven in de gemeente 
7) chalets of daarmee gelijkgestelde caravans opgesteld op een kampeerterrein of kampeerverblijfpark 
8) op de huis aan huisbedeling van drukwerken met een handelskarakter 
9) gemeentelijke belastingreglement op de leegstand van gebouwen en woningen 
10) verschillende bedragen op kramen, barakken, frituren, gebakkramen, bloem – en fruitkramen en dergelijke op  
    private grond 
11) reclameborden 
12) sluikstorten 
13) standplaats op de markten 
14) tweede verblijven 
15) voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (taxi) 



16) afleveren van bouw – en milieuvergunningen 
17) opcentiemen op de onroerende voorheffing dienstjaar 2014 
18) aanvullende belasting op de personenbelasting dienstjaar 2014. 

 
Gedaan te BEGIJNENDIJK, de 13 december 2013  

 
Op bevel: 

      De Secretaris                                                        De Voorzitter, 
      Sonia Goriëns     Peter Spiessens 
 


