Gemeentebestuur PEPINGEN
Provincie: Vlaams-Brabant
Arrondissement: Halle-Vilvoorde

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN
ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26
FEBRUARI 2013.
AGENDA :
Agenda openbare zitting :
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige zitting van 22 januari 2013.
Het verslag van de vorige zitting van 22 januari 2013 wordt goedgekeurd.
2. Kennisname afstand mandaat als gemeenteraadslid door de heer Erik Dehandschutter
– Installatie van mevrouw Saskia Beeckmans als gemeenteraadslid en eedaflegging.
Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Erik Dehandschutter van 11
februari 2013, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad de heer K. De Cuyper, waarbij
het afstand doet van zijn mandaat als gemeenteraadslid ten voordele van zijn opvolger, maar
als toegevoegd schepen wel blijft deelnemen aan de debatten op de gemeenteraadszittingen.
De gemeenteraad stelt vast dat mevrouw Saskia Beeckmans - eerste opvolger - Lijst 8 –
LIJSTvdBURGER van wie de geloofsbrieven zijn goedgekeurd in openbare vergadering de
bij artikel 7, §3, Gemeentedecreet voorgeschreven eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd in
handen van de voorzitter van de installatievergadering, de heer K. De Cuyper. De
gemeenteraad stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast.
3. Verkiezing van de leden van de politieraad. Besluit van de deputatie van VlaamsBrabant. Kennisgeving.
De gemeenteraad neemt kennis dat de beslissing van de deputatie van de provincieraad van
Vlaams-Brabant van 24 januari 2013, waarbij de verkiezing van de leden van de politieraad,
geldig verklaard wordt.

4. Haviland Intercommunale – Adviescomite afvalbeleid – Aanduiding gemeentelijke
afgevaardigden. Goedkeuring.
Schepen Greta Cochez – Teleweidestraat 2 – 1670 Pepingen aan te wijzen als effectief
vertegenwoordiger van de gemeente Pepingen in het “Adviescomité Afvalbeleid” van
Haviland Intercommunale – Brusselsesteenweg 617 – 1731 Zellik.

5. Haviland Intercommunale –Algemene vergadering van 21 maart 2013 - Agenda–
Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden. Goedkeuring.
Paul Claes, gemeenteraadslid als vertegenwoordiger en André De Roubaix, gemeenteraadslid
als kandidaat-bestuurder met raadgevende stem aan de algemene vergadering van Haviland
van 21 maart 2013 voor te dragen als kandidaat voor het mandaat van bestuurder van
Haviland dat eindigt met de vernieuwing van de raad van bestuur op de algemene vergadering
van 2019.
Greta Cochez, schepen, volmacht te verlenen de gemeente Pepingen te vertegenwoordigen op
de algemene vergadering van Haviland van 21 maart 2013 en te mandateren het agendapunt
van de algemene vergadering goed te keuren.
Gerard Defloo, schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger en gemandateerde aan te
duiden.

6. Haviland Intercommunale – Aanduiding van een mandataris voor het beheersorgaan
van de gemeenschappelijke preventiedienst Haviland. Goedkeuring.
Als vertegenwoordiger van de Gemeente Pepingen in het Beheerscomité van de
Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Haviland
Interlokale vereniging, afgekort “GIDPBW Haviland Interlokale vereniging –
Brusselsesteenweg 617 - 1731 Zellik) wordt aangeduid en voorgesteld :
- Burgemeester Eddy Timmermans – Neerstraat 23 – 1670 Pepingen.
7. Inter – Regies - Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden in de Algemene
vergadering voor de periode 2013-2016. Goedkeuring.
Burgmeester Eddy Timmermans aan te wijzen als effectief vertegenwoordiger van de
gemeente Pepingen in de algemene vergadering van Inter-Regies – Koningsstraat 55 b10 –
1000 Brussel voor de legislatuur 2013-2019.
8. Creadiv nv –Aanduiding vertegenwoordigers in de algemene vergadering 2013-2018.
Goedkeuring.
Lien Van Simaey wordt aangeduid om de gemeente te vertegenwoordigen als effectieve
vertegenwoordiger en Monique Brys, als plaatsvervangende vertegenwoordiger, op de
algemene vergaderingen van CREADIV NV.
Deze aanduiding heeft gelding tot het einde van de lopende legislatuur op 31.12.2018
behoudens ontslag of intrekking van het mandaat.

9. Toerisme Pajottenland & Zennevallei vzw - Aanduiding gemeentelijke
afgevaardigden. Goedkeuring.
Als vertegenwoordiger van de Gemeente Pepingen in de VZW Toerisme Pajottenland &
Zennevallei, wordt aangeduid en voorgesteld schepen Peter Lacres als effectief
vertegenwoordiger en raadslid Saskia Beeckmans als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de
Algemene Vergadering en de Raad van bestuur

10. Regionale Overlegplatformen van Adviesraden voor Senioren (ROAS) - Aanduiding
gemeentelijke afgevaardigden. Goedkeuring.
Als vertegenwoordiger van de Gemeente Pepingen in het Regionale Overlegplatformen van
Adviesraden voor Senioren (ROAS) wordt aangeduid en voorgesteld : schepen Gerard Defloo,
als effectief vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en in de stuurgroepvergaderingen
in de regio.

11. Infrax West – Algemene vergadering van 25 maart 2013 – Agenda - Aanduiding
gemeentelijke afgevaardigden. Goedkeuring.
Schepen Peter Lacres als effectief vertegenwoordiger en raadslid Saskia Beeckmans als
plaatsvervanger, volmacht te verlenen de gemeente Pepingen te vertegenwoordigen op de
buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2013 en te mandateren het agendapunt van
de algemene vergadering goed te keuren.
Raadslid Paul Claes als vertegenwoordiger in het sectorcomité Vlaams-Brabant.

12. Havicrem – Buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2013 - Agenda Aanduiding gemeentelijke afgevaardigden. Goedkeuring.
Schepen Gerard Defloo als kandidaat-bestuurder en raadslid Paul Baert als kandidaatbestuurder met raadgevende stem (oppositie)] aan de algemene vergadering van Havicrem
van 28 maart 2013 voor te dragen als kandidaat voor het mandaat van bestuurder van
Havicrem.
Raadslid Saskia Beeckmans volmacht te verlenen de gemeente Pepingen te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering van Havicrem van 28 maart 2013 en te
mandateren het agendapunt van de algemene vergadering goed te keuren.
Schepen Peter Lacres als plaatsvervangend vertegenwoordiger en gemandateerde aan te
duiden.

13. AGB Pepingen – Samenstelling Raad van Bestuur Autonoom Gemeentebedrijf
Pepingen. Goedkeuring.
De raad Benoemt als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Pepingen voor de fractie LVB-LIJSTvdBURGER:
bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Pepingen werden aangeduid:
- Greta Cochez, schepen
- Saskia Beeckmans gemeenteraadslid
- Rudi Seghers, gemeenteraadslid
De raad benoemt als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Pepingen voor de fractie NVA
-

Gerard Defloo, schepen

De raad benoemt als vertegenwoordiger in de raad van bestuur van het autonoom
gemeentebedrijf Pepingen voor de fractie CD&V-Sp.a
- Mich Pompen
- Joachim Agneessens
- Peter Van Cutsem

14. AGB Pepingen – Samenstelling van het College van Commissarissen van het
Autonoom Gemeentebedrijf Pepingen. Goedkeuring.
De raad benoemt als commissaris van het autonoom gemeentebedrijf Pepingen voor de
meerderheidspartijen
- Peter Lacres, schepen.
De raad benoemt als commissaris van het autonoom gemeentebedrijf Pepingen voor de
oppositiepartijen
- Patrick Vanbellinghen, gemeenteraadslid.
15. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goed zoals deze
wordt voorgelegd.
16. Financiën – Belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken en
inlichtingen. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt voor een termijn, ingaand op 01.03.2013 en eindigend op 28.02.2019 een
belasting gevestigd op het afleveren door het gemeentebestuur van allerhande administratieve
stukken en inlichtingen goed. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke personen of
rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd.
De bedragen van de belasting worden goedgekeurd zoals deze werd voorgelegd.

17. Financiën – Prefinanciering van de buitengewone uitgaven van het dienstjaar 2013 -.
Goedkeuring.
De gemeenteraad beslist om in 2013 de buitengewone uitgaven te prefinancieren, in die mate
dat er geen thesaurieproblemen zullen ontstaan en in functie van de rentevoeten, in
afwachting van het effectief opnemen van de leningen.
De gemeenteontvanger kan steeds in functie van de rentevoeten op de financiële markten en
de thesaurietoestand beslissen om leningen op te nemen.
18. Cultuur - Gebruikersreglement gemeenschapscentrum Pepingen – Aanpassingen –
Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het nieuwe gebruikersreglement Gemeenschapscentrum Pepingen,
goed zoals deze werd voorgelegd.
19. Gemeentelijke cultuuradviesraad – Statuten – Goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de statuten van de gemeentelijke cultuuradviesraad goed zoals deze
wordt voorgelegd.

20. Milieu - Gemeentelijke milieuadviesraad: Statuten, het huishoudelijk reglement en
afsprakennota – Wijziging – Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de wijziging van de statuten, huishoudelijk reglement en
afsprakennota van de gemeentelijke milieuadviesraad goed zoals deze wordt voorgelegd.

21. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)- Aanpassing
samenstelling. Goedkeuring.
Er wordt een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) opgericht.
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) zal 7 leden tellen,
waarvan 2 deskundigen inzake ruimtelijke ordening. Ieder lid, met uitzondering van de
voorzitter, heeft een plaatsvervanger.

22. Huisvesting – Afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur worden
aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurname. Goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de afsprakenkader over het onderzoeken van woningen die te huur
worden aangeboden aan het SVK met het oog op nieuwe inhuurname goed.

Namens de CD&V/Sp.a fractie werden de volgende punten toegevoegd :
1) Oprichting en installatie Gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) “Bouw sporthal”Goedkeuring.
De gemeenteraad verklaart zich niet akkoord met de oprichting van een gemeentelijke
begeleidingscommissie voor de bouw van de sporthal in de Grasmeerstraat
2) Beslissing voor de aanvraag van Vlaamse subsidie voor aankoop van apparatuur voor
meting en registratie van geluid en voor de aankoop van een geluidsmeter via
samenaankoop bij de provincie Antwerpen. Goedkeuring.
De subsidie voor apparatuur geluidsmetingen in het kader van de “Samenaankoop
geluidsmeters” wordt aangevraagd bij Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en
Gezondheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
3) Ontwikkelingssamenwerking – Toekenning van een éénmalige toelage aan Pepingen
Solidair. Intrekking beslissing gemeenteraad van 22 januari 2013 en uitvoering van
gemeenteraadsbesluit 20 december 2012.
De beslissing van de gemeenteraad van 20 januari 2013 om een eenmalige gemeentelijke
toelage van € 1750 niet toe te kennen aan Pepingen Solidair wordt niet ingetrokken en het

gemeenteraadsbesluit van 20 december 2012 i.v.m. met de toegekende toelage wordt niet
uitgevoerd.

4) Toelichting over het collegebesluit van 29 januari 2013: openverklaring van een
wervingsreserve voor de halftijdse functie van poetsvrouw – niveau E1-E3 – in
contractueel verband voor onbepaalde duur.
De CD&V/Sp.a- fractie vraagt omtrent het bovenvernoemd collegebesluit meer uitleg.

Vragenmoment voor de inwoners

Frieda De Saeger
Secretaris, i.o.

Eddy Timmermans
Burgemeester

